שימור המורשת

יאיר פו

האדריכלית
בשכונות הנטושות

לאחר מלחמת
העצמאות
' יש לציין כי בצדו של יחס חיובי לשרידים ישראליים  ,הולך ומשתרש יחס

.

זלזול גמור לשרידים עתיקים אמנותיים ותרבותיים לא ישראליים פעולות

השימור עלולות אפוא  ,פרט לתועלתן הישירה . . .

לעודד יחסי כבוד וסובלנות

לתרבות הזולת וקנייניו הרוחניים  ,ולרפות ולהשקיט את רוח הקנאות
הלאומית והמפלגתית הנותנת סימנים מעוררי דאגה רבה ודווקא בחוגי

הנוער בזמן האתרון ' .

ו

הקדמה
תודעת השימור האדריכלי של חטיבות אורבניות שלמות ( שכונות  ,רבעים  ,מתחמים או מבננים ) גברה
באירופה בעקבות מלחמת העולם השנייה וגלי ההרס שהותירה,

2

כשלוש שנים לאתר תום מלחמת

העולם פקדה את ישראל מלחמה רחבת היקף  -מלחמת העצמאות  -שפגעה במיוחד בערים המכונות

.

מעורבות ( בעלות אוכלוסייה יהודית וערבית ) ובערים ערביות באזור המדינה היהודית בערים אלה היו
שכונות שנבנו בצביון מזרחי מסורתי  ,ושהיו בהן מבנים בעלי ערך ארכאולוגי  ,היסטורי  ,ארכיטקטוני
1

' הסברים להמלצות הוועדה לשיפור אתרים '  :דין וחשבון על עבודת הוועדה הבינמשרדית לשיפור אתרים
היסטוריים והמלצותיה בצירוף נספחים  ,ליקט  ,ניסח וערך ש ' ייבין  ,אמ " י  ,פרסומי הממשלה ,

 , ] 1 / 180א  ,עמ '

3

,

בפרסום שהיה בידי נמחק המשפט האחרון

בעט .
)

לקיומה של ועדת שימור בראשית שגות המדינה  ,ועל כך נתונה לה
2

1 / 180

[ להלן  :פ " מ

פרופ ' רות קרק האירה את תשומת לבי

תודתי .

.

השימור כרעיון ערכי הוא תוצר של העת החדשה  ,והוא נמצא במצב דינמי ומתפתה לאורך זמן במסגרת זו לא

נדון בעצם נושא השימור  ,שיש עליו ביבליוגרפיה עשירה  ,אלא רק בהקשר של השלב ההתפתחותי של הנושא

.

בתקופת דיוננו סקירה כללית על התפתחות רעיון השימור עד תקופת דיוננו ותיאור המושגים הקשורים בו ראה :
ן

קתדרה

88

,

תמוז

תשכיח ,

עמ

,

34 - 95ו

ץתדדה

יאיר

96

פו

.

ודתי החשיפה של השכונות הללו לפגיעה פיזית החריפה עקב תהליכי חילופי אוכלוסין ( דה פקסו ) ,
אילוצי ביטחון ולחצי פיתוח  ,שנמשכו גם אחרי תום המלחמה  ,בד בבד קמה תנועה לשימור אותן

שכונות  ,שנטלו בה חלק גורמים בעלי רקע ומניעים שונים שאיחדה אותם מטרה משותפת .
מטרותיו של מאמר זה לנתח את הגורמים שהדגישו וחידדו את הקונפליקט שבין פיתות ובין שימור
אדריכלי בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל  ,את ביטוייו של קונפליקט זה במספר מוקדים
עירוניים וכן את תהליך היווצרותה וגיבושה של אסכולה שדגלה בשימור תוך פיתות מבוקר ,
תנועה שבעקרונותיה החדשניים הקדימה בהרבה את זמנה ושזכתה לתחייה ציבורית כעבור כשני

עשורים .
פרק הזמן שאנו עוסקים בו ראשיתו במלחמת העצמאות  ,עם תחילת סערת ההרס והפיתוח המואץ ,
וסיומו במאי

- 1951

מועד סיום המאבק על שימורה של יפו העתיקה והגשת ההמלצות הסופיות של

הוועדה שטיפלה בנושא .
השימור בארץ  -ישראל וחידוד הקונפליקט בין שימדר לפיתוח בעקבות
מלחמת העצמאות
השימור כרעיון ערכי הובא לארץ  -ישראל עם הכיבוש הבריטי  ,ובתקופת המנדט הונחו היסודות

.

הציבוריים והחוקיים להנחלתו ראשיתו בהקמת התברה ' למען ירושלים ' בשנת

1918

התכנון והבנייה הכלליים ובפקודת העתיקות  ,שנועדו להגן על עתיקות ועל יפי

והמשכו בתוקי

הטבע ' .

מלכתחילה

עמדה ביסוד הרעיון הדאגה לעתיקות במובן הארכאולוגי  ,במיוחד בהקשר של ארץ התנ " ך והברית

החדשה ( ובהקשר זה יש לראות גם את התכניות ' להקפיא ' את ירושלים כמות שהיא ולמנוע ממנה

.

ליהפך לעיר מודרנית  -מערבית ) עקב כך קיימת אי  -בהירות באשר למשמעות המושג שימור בתקופת

המנדט ובשנים הראשונות לאחר קום המדינה  -לעתים הכוונה הייתה בעצם לשמירה על עתיקות

( כהגדרתן בפקודה המנדטורית ) ולעתים הכוונה הייתה לשימור מבנים בעלי ערך אסתטי  ,סמלי
וצביוני ,

במובן הקרוב יותר לשימור כפי שאנו תופסים את המושג כיום .

' שימור ושיחזור '  ,א " ע  ,לב  ,עמ '

האוניברסיטה

,

Landscape,

; 56 - 48

א ' אחיטוב  ' ,שימור אתרים היסטוריים במדינת ישראל '  ,עבודת גמר ,

(4 . ( , The Future oם )  . Fawcettן
העברית בירושלים  , 1987 ,עמ '  1976 ; ; 39 - 5זמן Past, New
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_1 .

"

Past : Rethinking Historic Preservation ' ,

92 - 102 ; L . R. Ford, 'The Burden of
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144 - 155

 .קק

,

Character,

Europe ' s Historic Toams :

.

Environment 23 , 2 ) 1997 ( ,

"

 .קק

23 , 2 ) 1997 ( ,

 . Laurie , ' Experiencingא ;  . 41 - 48קק
 . 21 -27 ; T. R . Slater, ' Conservingעק ) 1993 ( ,

 ,ע. Representation ' , 8

28 ) 1984 ( ,

לגבי שנות השמונים והתשעים גיתן לומר כי

הדילמה העיקרית שבה מתחבט התחום היא היחס שבין הגדרת גבולות הערכיות שבשימור האדריכלי  ,כגון כפיית
שימור והקפאה של בית פרטי  ,לבין הגורמים והאופן שבהם יש לממן קביעה ערכית זו  .סקירה רחבה על ההיבטים
הכלכליים של השימור ראה :

e ( 988

,

 Urban Conservation , Cambriח  . Lichfield, Economicsא ; ובגרסה עברית

~ שימור מורשת הבינוי בישראל  ,ירושלים , 1986
מקוצרת ראה  :נ ' ליצ ' פילד וי ' שבייד ,
פיטלזון  ' ,שימור אתרים ומבנים  ,כלים ועקרונות למימונם '  ,איכות הסביבה  , ) 1994 ( 8 ,עמ '
3

.

על תולדות השימור בארץ  -ישראל ראה  :אחיטוב לעיל  ,הערה , ) 2
 , ) 2עם 61 - 41 ,

עמ '

עמ '

; 65 - 59

38 - 3

.

וראה עוד :

ע'

. 18 - 16

,

ליצ ' פילד ושבייני לעיל  ,הערה

רשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

97

בנוסף לכך ניתנה בכתב המנדט הדגשה יתרה לתובת השמירה על זכויותיהם הדתיות של המיעוטים

הלא  -יהודיים בארץ  -ישראל  ,ובכלל זה על נכסיהם  ,מקומות תפילתם  ,מגוריהם  ,רכוש הקדשים

.

וכדומה ההקפדה בעניין זה היוותה גורם בולם פיתות עוד בתקופת המנדט  ,וגם מדינת ישראל
התאמצה להוכיח שהיא מקפידה על עיקרון זה  ,שנגע במיוחד לערים המעורבות והערביות  ,והנושא

טופל ברגישות רבה .

4

.

הקונפליקט שבין שימור לפיתוח הוא חלק מהווייתו של התכנון המודרני חידוש מרכזי ערים

עתיקות ,

הצורך בהרחבת צירי תעבורה ושיפור האיכות האקולוגית של אזורים ישנים וצפופים

.

עומדים לעיתים כנגד ערכי התרבות של החברה והרצון לשמר את סמלי העבר נראה שהכוחות
המנוגדים לכאורה היוצרים את הקונפליקט מורכבים מפרטים רבים  ,אשר הרכבם ומשקלם משתנה

ממקום למקום ומתקופה לתקופה .
הקמתה של מדינת ישראל כרוכה הייתה כאמור במספר תהליכים ותופעות שהייתה להם השפעה ישירה ,
בדרך כלל שלילית  ,על ערכי השימור  ,נזכיר בתמציתיות את הגורמים הבאים  :פעולות שהיו קשורות
במלחמת העצמאות גופה ; התדרדרות מבנים ושכונות בעקבות הנטישה ההמונית של אוכלוסייה ערבית
במהלך המלחמה ולאתריה ; הלחץ הביטחוני שאחרי המלתמה ( ושאלת ה' טרסנפר בדיעבד '  ,שכלל הריסה

של בתי הערבים שנטשו ) ; ניסיונות של גורמים שונים לנצל את המצב כדי לקבוע עובדות וליצור חזקות

על נכסי דלא  -ניידי ; אידאל הפיתוח הציוני מחד גיסא והזלזול במורשת הערבית מאידך גיסא ; העלייה

ההמונית והצורך בפתרונות דיור זמינים וזולים על רקע בעיות כלכליות קשות .

5

בפרקים הבאים של המאמר נבתן את השפעת התופעות והתהליכים הללו על השימור האדריכלי

בשלוש ערים מייצגות ואת הגורמים שקמו מנגד כדי להגן ולמנוע את ההרס  ,כל גורם ונימוקיו עמו .
פרשת הריסת העיר העתיקה בטבריה
פרשת הריסתו של רוב הגרעין העתיק של טבריה  ,לאחר סיום פעולות המלחמה באזור  ,יש בה כדי
להאיר את המציאות הקשה של מוצאי מלחמת העצמאות ואת תחושת ' תפוס כפי יכולתך ' ששררה

באזורים שניטשו  -גורמים אינטרסנטיים שונים ניסו לבצע באותה תקופה מחטפים וקיצורי דרך

לשם השגת מטרותיהם .
העיר העתיקה בטבריה שכנה בחלק התחתון של העיר  ,על שפת הים  ,והשתרעה על שטח של
דונם ( ראה מפה

של

4
5

כ 200 - 100 -

.) 1

כ 200 -

הבנייה באזור זה הייתה צפופה מאוד  ,כמקובל בעיר המסורתית  ,ביחידות שטח

מ " ר  ,בעוד שתכנית המתאר קבעה

כ 500 -

מ " ר ליחידת מינימום

( להלן )  ,מצב

.

ליצ ' פילד ושבייד ( שם )  ,עמ ' 42 - 41
סקירה רחבה על ההיבטים השונים ראה  :צ ' צמרת וח ' יבלונקה ( עורכים )  ,העשור הראשון  :תש " ח  -תשי " ח ( עידן ,

 , ) 20ירושלים

תשנ " ח ; Independence, Oxford 1995

,

0

.

 . ( , [srael: The First Decadeבש )  1 . Troenעל האווירה

הציבורית בימי ראשית המדינה ביחס למורשת הלא  -יהודית ראה  :ת ' שגב ,
 , 1984עמ '

; 104 - 11

ע ' אלמוג  ,הצבר  :דיוקן  ,תל  -אביב  , 1997במיוחד

הפליטים הפלסטיניים  , 1949 - 1947 :תל  -אביב תשנ " א ,

עמ '

: 1949

הישראלים הראשונים  ,ירושלים

; 316 - 289

במיוחד עמ ' . 264 - 184

ב ' מוריס  ,לידתה של בעיית

קתדרה

יאיר פז

השתמרות

הבתים היה שונה ממבנה למבנה כמו גם איכותם הצורנית  ,אך רובם התאפיינו בבנייה

' גלילית ' מאבן בזלת עם קווי טיח לבן .
בשלהי תקופת המנדט  ,בשנת  , 1946הוכנה לטבריה תכנית בניין עיר  ,אשר כללה שיקום של חלק

מהעיר העתיקה ושילובו במרכז עסקים עירוני ראשי ( להלן  :מע " ר )  ,פתיחת

מפה  : 1טבריה

ליהדךת את קרבתה לאתרי צליינות נוצריים ואת קיומם של מעיינות חמי טבריה  ,וזאת כדי להפוך

העתיקה (.)1944
למעלה מימין :
ב בתה
ט ר ה

י

רשת צירי תנועה בכיוון

.

את טבךיה לעיד תיירות ומרפא 6
התכנית הגדירה את שטח העיר העתיקה כאזור מגורים ג ; אזור זה נמצא בשולי המע " ר ואמור היה

.

גם לספק שירותי מסחר ותיירות כל שטה העיר העתיקה וכן רצועה של
( 250

מ ' ביבשה

ו 250 -

500

מטר לאורך קו החוף

מ ' בים ) הוגדרו כאזור בסטטוס מיוחד ' :אתרים הכפופים לפיקוח מיוחד מטעם

הוועד לתיכון צורה [ ההדגשה שלי  ,י " פ ] '  ,והם מסומנים במפת תכנית המתאר בקו אדום שבור .
6

תכנית מתאר לתיכון  -עיר של טבריה  , 1946 ,תכנית מס '  , 19ללא שם המתכנן ( אושרה על ידי קנדל ואוונס ) ,
נמצאת במשרדי אגף התכנון במשרד הפנים

(

בארכיב .
)

מפת התכנית  ,ערוכה בידי ו " ב היילציאן ) , ( Hailezian

נמצאת בספריית המפות באוניברסיטה העברית בירושלים ( טבריה  ,תכנית בניין העיר טבריה  , 1946 ,קנה  -מידה
) 1 : 2500

.

שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

בנספח לתכנית שכותרתו ' תיכון צורתם ומראיהם החיצוני של בניינים ' מתואר טיבו ותפקידו של
הוועד הזה :
מסמכותה של הוועדה המחוזית לפקח פיקוח מלא על ( א ) תיכון צורתם ומראיהם החיצוני של בניינים  ,וכן
( ב ) שימורם של בניינים קיימים ובניינים וחפצים שנודע להם עניין אדריכלי [ ההדגשה שלי  ,י " ס ]  ,היסטורי

או עניין אחר והמקומות שנודע להם עניין מבחיגת הטבע או יפי  -הנוף  ,כדי לשמור על המנעמים הקיימים .
למען הצרכים האלה תהיה הוועדה המחוזית רשאית להרכיב מומן לזמן ועד לתיכון צורה שיורכב מאותם
חברים אשר יהיו נראים לה ראויים

לכך  .י

ן

בהמשך המסמך באות תקנות נוספות רבות הקשורות בעיצוב הסביבה .
כבר בתקופת המנדט

מפה  : 2שטח הע " ר

הייתה אפוא מודעות לייחודה של טבריה העתיקה י
ולצורך בשימורה  ,אך עם

.

זאת אושרה תכנית פיתוח מקיפה ומודרנית לעיר ברור שתכנית זו  ,הגם שהייתה אטרקטיווית מאוד

.

לאבות העיר ופרנסיה  ,הצריכה פעולות הפקעה ופיתוח שהיו כרוכות בהשקעת הון רב הסיכויים
למימוש תכנית זו בטווח הנראה לעין בתנאים ששררו בשנת

1946

היו קלושים .

8

מלתמת העצמאות פתחה לזמן קצר תלון הזדמנויות למימוש התכנית מחד גיסא ויצרה זהות אד  -הוק בין

עמ ' . 15

7

ראה בנספח לתכנית ( שם ) ,

8

הדבר נבע מאופיו האטי של תהליך פינוי אזורי שיקום  ,תהליך

שהיה כרוך במשא ומתן ממושך על פיצויים  ,מן

.
המרוחק הגדיל בהרבה את הסיכון של המשקיעים .

הצורך ברה  -פרצלציה  ,ממורכבות השילוב של שימור ובינוי מחדש וכדומה על אחת כמה וכמה נכון היה הדבר
באזור פריפריאלי  ,שבנוסף לכל האמור לעיל מיקומו

רני

בטבריה

העתיקה
הריסת
לאחר

מרבית בשי

( ) 1959

יאיר

קתדרה 100

פז

גורמים שונים שהיו מעוניינים בהריסת העיר העתיקה של טבריה מאידך גיסא  ,ואף זאת תוך עירוב של

.

שיקולים לגופו של ?ניין ומניעים אישיים בארכיון המדינה השתמרה חליפת מכתבים מגוונת ונסערת
בפרשה זו והתיאור שלהלן הוא ניסיון לשחזר את הגרעין ההיסטורי של האירועים מתוך מקורות

שנוגעים בעדותם בעין הסערה בעת התרחשותה  ,ובחלקם אף תוך ניסיון לטשטש ולייפות דברים.

9

לסוגיה זו יש להקדים שתי הערות רקע :
א  ,במפת טבריה וסביבתה ( מפה

נקל להבחין כי מבחינת מיקומה הייתה העיר העתיקה באתר

)1

אופטימלי להקמת מע " ר  :היא שכנה בצומת דרכים  ,באזור מישורי רחב למדי  ,קרוב לאגם  ,מעליה

וכו ' .

היה מדרון נוף

.

ב תכנית המתאר משנת

1946

ייעדה אמנם את האזור למסחר אך גם נתנה כלים לבלימת הפיתוח

.

 ' -הוועד לתיכון צורה ' בקרב פרנסי העיר היו מדרך הטבע חילוקי דעות באשר לדרך הפיתוח

.

המועדפת  -אם להקים מרכז תיירות מודרני בנוסח ' מערבי ' או מרכז משומר בנוסח מסורתי על
עמדות הצדדים בוויכוח ניתן ללמוד מתוך ההתכתבות תוך כדי ביצוע ההריסה ולאחריה ,

התכתבות שבה כל צד ניסה למשוך את התרחיש אליבא דשיטתו .
ב 18 -

באפריל

1948

בין

10

נכבשה טבריה על ידי כוחות ה ' הגנה ' ומרבית תושביה הערבים ( ההערכות נעות
2 , 500

ל 4 000 -

,

איש )  ,רובם תושבי העיר העתיקה ,

כארבעה חודשים עמדו

כ 40 -

.

עזבו את העיר במשך

אחוז מבתי העיר העתיקה בשיממונם ותכולתם נבזזה .

באותה תקופה התרחב היקף הנטישה של יישובים ? רביים והתחושה בקרב גורמים
ביטחוניים ומדיניים התחלפה מתדהמה לשביעות רצון  ,והם אף הגיעו למסקנה
שרצוי להשאיר מצב זה על כנו ולמנוע את שובם של הערבים לבתיהם שבגבולות
מדינת ישראל -
בקיץ

1948

החלטה שזכתה לכינוי ' טרנספר בדיעבד ' .

11

החלו פורצות שרפות מסתוריות באזור הבתים הנטושים שבעיר העתיקה

.

והללו התפשטו עד מהרה גם לבתים הסמוכים המצב התברואתי שהחמיר והלך מנע

.

קיום חיים תקינים גם בבתים שנותרו מיושבים על ידי יהודים המציתים שנתפסו

הוגדרו ' פרחחים בני טבריה ' ,

והם טענו שביקשו מהם להצית בתים אך סירבו

לגלות מי הוא הגורם ששלח אותם .
באותו שלב נערכה פגישה בין ראש ? יריית טבריה משה דהאן לבין שניים מחברי
יוסף נחמני

מועצת

העירייה  ,יוסף נחמני  ,שהיה

ראש מחוז הצפון של ' קרן קימת לישראל ' ועוזרו של יוסף וייץ

( מהוגי ה ' טרנספר בדיעבד ' )  ,וסגן ראש העיר משה וייס

)

9

אמ " י  ,חטיבה

10

להערכתי חסידי הגישה השמרנית לא הושפעו מתנועת השימור של מרכזי ערים עתיקות  ,שאפילו באירופה הייתה

43

( רוה " מ )  ,מיכל ג  , 5525 /תיק

(

צחר .

השניים ניסו לשכנע את ראש העיר

3408

[ להלן  :תיק

טבריה ] .

אז בחיתוליה  ,אלא הם ייצגו את מחזיקי מרבית הנכסים בעיר העתיקה  ,שחששו כי פיתוח תוך הפקעה יפגע קשות

.

11

.

בערר נכסיהם רמזים לכך מצויים בתיק התכתובות הנזכר ואין כאן מקום להאריך בזה
על חלקו של הדרג הפוליטי בטרנספר וב ' טרנספר בדיעבד ' חלוקות הדעות ראה בעיקר  :מוריס ( לעיל  ,הערה
7he Land that Became Israel, lerusalem
233 - 300

 .קק

1989 ,

.

 . ( ,נם ) מבא

2.

"

Reichman , ' Partition and Transfer , 1948 - 1950

;) 5

5.

שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

.

לתמוך בהריסת העיר העתיקה לצורך בינויה מחדש  ,אולם ראש העיר התנגד לתכניתם מאוחר יותר

ניסו לטעון שהייתה זו ישיבה פורמלית של העירייה ושהחלטת ההריסה ( מטעמים של סניטציה
התקבלה ברוב חוקי של שניים נגד אחד

(

)

ובהיעדרות שישה .

) 12

מתחקיר שערך האגף לשלטון עצמי במשרד הפנים עולה כי במקביל דרשה גם מחלקת הנדסה של

.

מטה חטיבת גולני את הריסתו של אזור זה כדי לסלול דרך רהבה ממגדל לכביש טבריה  -צמח האגף

לא פירט בפני מי הועלתה הדרישה או מה הפרוצדורה הנוהלית שננקטה אלא רק ציין כי ' לאור
נימוקים אלה החל הצבא באוגוסט

1948

בפעולות הריסה בעיר

העתיקה ' ' ,

1

על פי עדויות התושבים ( במברקים ובמכתבים ששלחו ) החלה הפעולה בשבוע השלישי של אוגוסט

 , 1948כאשר יחידת הבלנים של צה " ל  -פלוגת הנדסה של חטיבת גולני  -בפיקודו של קצין הנדסה
שהיה בנו של תבר מועצת העירייה יוסף נהמני  ,שלחץ למען הריסה  ,פוצצה רצועה של בתים בעיבורו

של השטת.

14

יש מקום לתהות אם אכן היה קשר בין דרישתו של נחמני לבין הדרישה שבאה מיחידת

.

ההנדסה ושהחלה להתבצע עד מהרה בידי בנו מכל מקום קטעים מיומנו המודפס של נחמני מאותה

תקופה מאשרים את תפיסתו האורבנית ואת נחרצותו לחסל את ' משכנות העוני ' של טבריה העתיקה .
12

15

על גישתו של נחמני באשר לעתיד הרובע העתיק של טבריה ובינויו מחדש ניתן ללמוד ממספר אזכורים המופיעים

במהדורה המודפסת של יומנו  .ראה  :י ' וייץ ( עורך )  ,יוסף נחמני איש הגליל  ,רמת  -גן תשכ " ט  .בין השאר הוא כותב
שם  ' :היום במשרד מינהל התכנון בעניני שיפוץ טבריה העתיקה  .יש להחיש את ההריסה בעיר והצבא הוא שיבצע
את ההריסה ' ( עמ '  19 , 255בינואר  . ) 1949והמניע לכך  ' :היום הרסו את השוק בטבריה  .החנויות ההרוסות היו
שנה הרחוב המרכזי של טבריה  .עכשיו הכל רקוב ועומד ליפול  .הנפגעים מההריסות רועשים וצועקים ,

לפני 30
אבל אין לשים לב הבתים אינם ראויים לדיור ויש להרחיק את " משכנות העוני " [ המרכאות במקור המודפס  ,י " פ ]

.

אתרת תהיינה הרבה משפחות גרות בתנאים סניטריים גרועים ' ( עמ ' , 256

18

בפברואר

. ) 1949

הרעיון התכנוני

הרחב נחשף ביומן כעבור חודשיים  ' :סיירתי עם ישראל  ,משה ויצחק טייבר ( יזמים ואנשי נדל " ן ,

י " ס ] בעיר

.

העתיקה בקשר לפיתוח טבריה בערב הרצה ישראל טייבר על הטכניקה החדשה בארה " ב בבניה והראה בפנס קסם
את המכונות היוצקות תבניות בתים  ,מרימות אותן ושמות אותן על היסוד המוכן [ הכוונה אולי לבניינים טרומיים
( ' שיכונים ' ) שיחליפו את ' משכנות העוני ' בטבריה  ,י " פ ] דבר זה עשוי לעשות מהפכה בשטה הבניה לשיכון בארץ '

( עמ ' , 257
השכתוב ?
195 - 193

.

2

באפריל

. ) 1949

על מהימנותו של נחמני ושל היומן המודפס ראה  :ב ' מוריס  ' ,מה מסתתר מאחורי

,

על תגובותיהם של משה צחר  ,אפרים קרש ושבתי טבת אלפיים  , ' ) 13אלפיים ,

מוריס משיב במאמר זה על תגובותיהם של צחר ,

14

(  , ) 1997עמ '

קרש וטבת על מאמרו ' " וספרים וגוילים בזקנה

רגילים "  :מבט חדש על מסמכים ציוניים מרכזיים '  ,אלפיים , ) 1996 ( 12 ,
כי הוא שכתב מקורות  .לענייננו חשובה מסקנתו שאמינות היומנים  ,שנכתבו בזמן אמת  ,עולה על אמינות
עמ '

; 103 - 73

מבקריו של מוריס טענו

' זיכרונותיו ' של משה צחר או ' ידיעותיו ' של יוסף וייץ לגבי מה שאירע בטבריה ( ביקורתו של מוריס מתמקדת
בטענה שווייץ ' ניקה ' את היומן המודפס ממידע שרצו להסתיר  ,אך לענייננו די במה שהודפס ) .
13

מנהל האגף לשלטון עצמי במשרד הפנים א ' מירון אל מזכיר הממשלה זאב שרף ,

15

בספטמבר  , 1949אמ " י  ,תיק

טבריה .
14

מכתבו של שר המשטרה בכור שטרית ( בעצמו תושב טבריה ) אל חברי הממשלה בעניין זה פותח במילים הבאות :
' לפני זמן מה פתח חבר עיריית טבריה מר יוסף גחמני  ,בעזרת חבלנים של צה " ל ובתוכם בנו  ,בהריסת העיר העתיקה
של טבריה ולמעשה הרם את מרביתה ' (  24ביולי  , 1949אמ " י  ,תיק טבריה ) בריאיון שערכתי עם בנו הנזכר של

.

נחמני  ,מר שמעון ( מוני ) נחמני  ,אישר הלה את עיקרי העובדות  ,אך ציין שהיזמה באה מ ' אלוף פיקוד הצפון ' ולא
מהחטיבה ( ייתכן שהוא מערבב עם השלב השני של ההריסה  ,בסוף ינואר  , 1949שאכן בוצע בהוראת מפקד חזית א
]  ; [ lTSSראה להלן )  .הוא סיפר גם שאביו שאל אותו זמן מה לפני כן על האפשרות הטכנית לבצע את ההריסה ואישר

שההריסה בוצעה על ידו בעזרת חומרי נפץ בשיטת שרשרת פיצוץ  ,דהיינו הריסה של מבננים שלמים בפיצוץ אחד .
15

ריאיון בעל  -פה ב  17 -במרס  . 1998תודתי לתלמידי עמנואל גמליאל  ,בן טבריה  ,שסייע לי לאתר את שמעון נחמני .
ראה לעיל  ,הערה .
12

יאיר

חדרה 102

פז

~

מיד עם ביצוע הפעולה שלחו תושבים מברקים ומכתבי מחאה לכל הגורמים האפשריים ובתוכם

לראש הממשלה דוד בן  -גוריון  ,והוא הורה להפסיק את ההריסה ולדון בנושא בצורה מסודרת .

16

בשלב

שבו הספיקו להרוס רק חלק קטן מהבניינים הועלה הנושא לדיון במשרד התכנון ( היינו מנהל התכנון ,
בראשות האדריכל אריה שרון  ,שהיה כפוף אז  -באוגוסט

- 1948

למשרד העבודה והבינוי .
)

בדיון הוגדרו שלושה סוגי מבנים  ( :א ) בתי יהודים במצב פיזי תקין  ( ,ב ) בתי ערבים במצב פיזי תקין ,

.

( ג ) בתים שנתרועעו מסיבות שונות לא הייתה התייחסות לשאלה אם מדובר בבתים נטושים בלבד
או גם בבתים מאוכלסים

אזיר

המזח בעיר

הלך ההריסה
( ) 1949

~

(

שיש לפנותם .
)

לגבי בתי ערבים שהיו במצב תקין נתקבלה חוות דעתו של המטה הכללי ( בשם האלוף ידין ) שהתריעה
 17הוצלתה גם טענה
כי יש למנוע  ,ככל האפשר ' את חזרתם של הערבים למקומית מגוריהם הקודמים ,
כי טבריה שוכנת לחוף אגם ובמקרה של פלישה בסירות מכיוון סוריה עלולה העיר העתיקה לשמש

.

מקום נחיתה ומסתור לגבי הבתים הרעועים נתקבלה חוות דעת של מהנדס העיר כי הללו מהווים

סכנה ויש להרסם מיד .
16

מכתב מחאה ראשון נשלח

ב 19 -

באוגוסט

1948

.

מברק ' לראש המדינה ' נשלח

ב 31 -

.

באוגוסט בין השאר נטען

במכתבים כי הצבא אינו מאשר להוציא מהמבנים המיועדים להריסה רכוש וחלקי נגרות בניין ( ראה  :אמ " י  ,תיק

טבריה .
)

17

על פי דיווחו של מנהל האגף לשלטון עצמי ( לעיל  ,הערה , ) 13

עמ '

.1

שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

עקב כך החליטה הוועדה כי יש להרוס את כל העיר העתיקה פרט לבתי יהודים שהיו במצב תקין

.

ונקבע כי הם יושארו על תלם עד אשר יגשו לפיתוח כולל של המקום כמו כן הוקמה ועדה של

.

תושבי העיר העתיקה אשר מתפקידה היה לסמן את מקום בתי הכנסת שיושארו בכל מקרה בעקבות
זאת הוצאה

פברואר

ב 28 -

1949

בינואר

1949

פקודת מטכ " ל למפקד חזית א ( צפון ) לבצע את ההריסה  ,ובראשית

חידש הצבא את פעולות ההריסה .

העירייה לא השתתפה בפועל בהריסה  ,אולם הטילה על מהנדס העיר לפקה מטעמה על פעולות

.

ההריסה ולדאוג לכך שלא ייגרמו נזקים ואסונות האוכלוסייה בכל מקרה ראתה בכך שיתוף פעולה
מתואם בין אחדים מחברי העירייה ובין שלטונות צה " ל  ,תוך ניצול צה " ל לקידום מטרות מקומיות

שאינן מוסכמות .
.

בשלב ההריסה השני נהרסו מרבית בתי העיר העתיקה לפי דיווח של מנהל האגף לשלטון עצמי
נהרסו

477

מתוך

696

בתים  ,ואילו לפי דיווח של השר בכור שטרית  ,תושב העיר  ,נהרסו

.
 699בתים  ,דהיינו 88
הבתים שנהרסו היו בעצם בתי יהודים שנמצאו רעועים .

אחוז מכלל הבתים גם על פי דיווח האגף לשלטון עצמי
18

כ 55 -

624

מתוך

אחוז מכלל

התושבים טענו שהצבא השתמש בכמויות

גדולות של חומרי נפץ  ,דבר שגרם להתערערות הבתים הסמוכים ולהפיכתם ל ' רעועים ' ומחויבי
הריסה וכך בפעולת שרשרת נפגעו ונהרסו מרבית בתי העיר העתיקה ( טענה דומה הועלתה גם בעניין

הריסת יפו  ,ראה להלן .
)

במרם

ביקר ראש הממשלה בן  -גוריון בטבריה והזדעזע למראה פעולות ההרס  .הוא דרש משלישו

1949

הצבאי לברר מי בצה " ל נתן את ההוראה להרוס את כל העיר העתיקה .

19

בתשובה התקבל מטעם קצין

המבצעים של חזית א העתק הפקודה המקורית של אג " ם  /מטכ " ל  ,בסיווג ' אישי  -סודי  -דחוף '  ,ובה
נאמר שנתקבל אישור ' מכל הגורמים הנוגעים בדבר להריסת חלק מהעיר העתיקה בטבריה ' ( לא צוין

איזה ' תלק ' .
)

.

ראש הממשלה לא הרפה ודרש לברר במדויק מי הם ' הגורמים הנוגעים בדבר ' בתשובה

מסר ראש מחלקת תכנון במטכ " ל  ,סגן אלוף ישראל בר  ,כי הדבר סוכם בזמנו בשיחה בין ראש

הממשלה לבין הרמטכ " ל  ,כשהדרישה לביצוע ההריסה באה ממנהל התכנון מצד אחד ( כפי הנראה
בעקבות הדיון בשלהי

) 1948

.

ומחזית א ( צפון ) מצד אחר לדברי בר מסר לו הרמטכ " ל את ההחלטה

באופן ישיר ובעל  -פה  ,משום שראש אג " ם ( האלוף ידין ) לא היה אז בארץ  ,והוא שהעבירה לביצוע

.

לחזית א אולם בכך לא נפתרה השאלה ' מי נתן את ההוראה ' משום שעל גבי מכתב ההסבר של בר

רשם בן  -גוריון בכתב ידו  ' :איני זוכר שיהה

כזאת ! '

.

מכל מקום  ,ומבלי להיכנס לעומק החקירה מי באמת נתן את ההוראה להרוס את טבריה העתיקה ,

ברור כי ' תאוות ההרס ' מצד אלה שיזמו את הפעולה והוציאוה אל הפועל היא שתרמה יותר מכול

18
19

ראה מכתב מירון ( לעיל  ,הערה

) 13

ומכתבי השר שטרית ,

מ 24 -

ביולי

ו 15 -

בספטמבר  , 1949אמ " י  ,תיק

.

טבריה .

חליפת המכתבים שהתנהלה במרס  -אפריל  , 1949בעקבות הביקור  ,ראה  :אמ " י  ,תיק טבריה ראוי לציין שבאותה
עת נמסר לבן  -גוריון דוה על נטישת הערבים שהוכן על ידי עזרא דנין ואחרים  ,ובו גם נספח על הערים הנטושות
( עכו  ,צפת  ,טבריה  ,יפו  ,רמלה  ,לוד  ,חיפה וירושלים )  ,אוכלוסיותיהן  ,קרקעותיהן ושווי הנדל " ן ראה  :ע ' דנין ,

.

ציוני בכל תנאי  ,ירושלים תשמ " ז ,

עמ ' . 298

יאיר

חדרה 104

פז

~

להריסת העיר העתיקה של טבריה בצורה כה רהבה  ,כאשר נראה בעליל שההורסים התאמצו להרחיב

.

את תחולת ההוראה ואת היקף ביצועה ככל שיכלו אותם קולות רפים של תושבי העיר העתיקה

שהושמעו בפרשה זו הצליחו אולי לעכב מעט את תנופת ההרס  ,אך בהעדר פיקוח נאות וגורם ממסדי
קרוב להתלונן בפניו הצליחו הגורמים המעוניינים להשלים את מרבית תכניתם גם במסגרת ההוראות
הבדשות שהגיעו ( ראה מפה

)2

.

לאחר ההרס התעורר בטבריה ( ובין טבריה לירושלים ) פולמוס גדול בשאלה אם ההרם היה הכרחי ,

.

אם היה הגיוני ואם היה הוקי למען הסר ספק נדגיש שהוויכוח שהתעורר לא נגע כמעט באופן ישיר

בנושאים הערכיים של שימור  .הועלו טיעונים שבנוהל ( יש לבצע הפקעה כחוק לפני
טיעונים שבמפגע ( האזור נותר עיי חורבות  ,התרבו העכברושים וגברה סכנת

הטיפוס ) ;

ההריסה ) ;

טיעונים

כלכליים ( עולים רבים שהגיעו לטבריה ולא זכו לדיור הולם פלשו לשרידי המבנים שנותרו בשטח
והשתכנו בחורבות ) ; טיעונים של פגיעה במקומות קדושים ( התלוננו על הריסת שבעה בתי כנסת :
' את בתי הכנסת היהודיים הרסו ואת המסגדים והכנסיות השאירו ' כתב השר בכור שטרית לראש

הממשלה ,

20

ובתגובה נמסר כי המבנים שנהרסו לא היו בתי כנסת אלא בתים שנהגו להתפלל בהם ,

ושנהרסו רק לאחר שהוצאו מהם תשמישי הקדושה ) ; טיעונים של אפליה ( ' בתים רבים שלא היו
רעועים ושלא מטו לנפול נהרסו  ,בו בזמן שהשאירו בתים אחרים על תילם מתמת שבעליהם לא רצו
לעזבם או שהם בעלי השפעה בעיר וחששו

מהשפעתם ' ) ;

21

טיעונים סוציאליים ( הוציאו משפחות

לרחוב  ,כל רשות מתנערת מאחריותה לטיפול במפונים ולפיצויים

רציונלי ( ' עיר עתיקה נהרסה בישראל בלי החלטת ממשלה  ,בלי

)

וטיעונים הנוגעים בתכנון

שום בדיקה מטעם מומחים ממשרד

הבינוי וללא תכנית בניין עיר  ,ללא קביעה במידה מסוימת מהי זכותם של בעלי הבתים הללו לגבי

פיצויים  ,לגבי שיכון  ,לגבי

סידור ארעי . . .

וכן לא ייעשה במדינת ישראל '  -דברי השר שטרית ,

.

שהוסיף ' אין אני נגד תכנית של הקמת עיר חדשה וביעור משכנות העוני אני בעד סדר ממשלתי
ותכנון רציונאלי

.

רק ישיש אחד בן

80

' ) 22

העלה במכתב תמים טיעונים כנגד ההריסה הקשורים באסתטיקה ובשימור  ,אולם

.

הוא לא זכה לתגובה על טענות אלה דבריו נבלעו בפולמוס העיקרי  ,שעסק בפתרונות דיור חלופיים

ובפיצויים  ,נושא שעבר בשלב ההוא לטיפול משרד העבודה והביטוח העממי .
בעיצומה של פרשה עצובה זו של הריסת הרובע העתיק של טבריה בשלמותו  ,על בתי האבן המיוחדים

שלו ( שאחדים מהם נותרו עד היום במספר מוקדים בשולי העיר העתיקה )  ,כמעט לא נשמע עדיין

.

קולם של נאמני השימור אולם אין ספק שהפולמוס על הריסת העיר טבריה שהתנהל בדיעבד בקיץ
1949

וגם הגיע אל דפי העיתונות  ,היה אחד מתמרורי האזהרה כשהחל דיון ציבורי רחב יותר בשאלה

.

אם יש לשמר או להרוס רבעים עתיקים במדינת ישראל הצעירה בדצמבר

20

21
22

שטרית אל ראש הממשלה ( לעיל  ,הערה

פועלי אגו " י אל ראש הממשלה ,

21

שטרית אל ראש הממשלה ( שם ) ,

עמ '

שם  ,עמ '

2

.

; ) 14

בפברואר

.1

1949

כתב מנהל מחלקת

המכתב מתבסס כנראה על טענות דומות לאלו שהועלו במברק של
1949

 ,אמ " י  ,תיק טבריה .

שימור
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המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

העתיקות ד " ר שמואל ייבין אל יועץ ראש הממשלה לענייני תיירות ד " ר א ' אלטמן בעניין שימור

רבעים עתיקים ( בקשר לבעיית שימור עכו )  ' :זוהי גם שאלת העיר העתיקה ביפו ( אל  -קלעה )  ,הרובע
היהודי הישן בצפת  ,חלק ניכר מן העיר העתיקה בטבריה (שברובה כבר פוצצה  ,לפני שהיתה
שהות לממשלה להחליט על מדיניות כללית בבעיות

אלה ) [

ההדגשה שלי  ,י " פ ] מגדל  -גד ועוד ' .

23

ממכתב זה  ,כמו ממכתבים נוספים  ,שבחלקם יצוטטו בהמשך  ,עולה כי התעוררה בעיה כלשהי בקשר
לרבעים נטושים וכי השתדלו להזדרז למצוא פתרון לבעיה זו ,

24

מן העבר האתר התגלו ניצני

התעוררות נגדית  ,בניסיון לעכב את גלגל ההרס  ,כפי שעולה ממכתבו של ייבין .

לגופו של עניין  ,שטח העיר העתיקה בטבריה הועבר  ,לאחר שהושגו הסדרי פיצויים ( שלא השביעו

.

את רצון התושבים )  ,לניהול מנהל מקרקעי ישראל ונמסר אחר כך ל ' רסקו ' זו הכינה פרוגרמה
לבינוי ופיתות של השטת  ,כולל מגורים  ,מסתר ומרכז אזרתי  ,אך לאחר שהשקיעה מאמצים
ואמצעים רבים בכך הסתלקה חברת ' רסקו ' מהתכנית משתי סיבות עיקריות  ( :א ) אדמת הסחף לא

אפשרה בנייה לגובה ; ( ב ) יועצים לביסוס מבנים קבעו שבעומק
23
24

30

ס " מ ואילך יש שכבה

,אם בית נהרס עקב ' פעולות מלתמה ' אמור היה להינתן פיצת רק על הקרקע ,

שהופקעהג בכך יש להסביר

" בק אק אקטמה  18ב ; צמבר  , 1949אמ " ה פ " מ  , 1 / 180א  ,עמ '

11

( נספח בג

כדלהלף את העובדה שההריסה בוצעה לפני הפקעה כחוק  .תודתי למר נמרוד ליף על מידע זב

מראה של טבריה מן
האוויר ; בצד שמאל
נראה האזה בו
הייתה העיר העתיקה

( אפריל

) 19 0

~

קתדרה 106

יאיר

פז

ארכאולוגית  ,והעריכו כי ההגבלות שיוטלו על כל חפירה יהפכו את הפרויקט ללא כדאי מבהינה

כלכלית .

25

במשך שנים ארוכות נותר השטח  ,כפי שניבאו אחדים  ,מגרש עזוב ( לאחר שעיי ההריסות כוסו בחלקם ) ,

ורק בראשית שנות השבעים נמצאו היזמים והתקציבים והחלה פעולה לבינוי מחדש של האזור .
פרשת הריסת יפו העתיקה והניסיון להצילה
במקביל לפולמוס שהתנהל בדיעבד על הריסת העיר העתיקה בטבריה  ,ולכאורה בהתאם למדיניות
שנרמזה  ,שעניינה מניעת שובם של ערבים למקומות מגוריהם הקודמים  ,וזאת בין השאר על ידי
הריסת בתיהם  ,הוחל בספטמבר
כ 70 000 -

,

( אוקטובר

נפש  ,נותרו

כ 5 , 000 -

1949

בהריסה שיטתית של העיר העתיקה ביפו  ,מכל תושבי העיר ,

איש  ,רובם נוצרים  ,והם רוכזו ברובע מיוחד.

26

949ג )

א ' ונטורה וד ' סואן  ,טבריה  :העיר התחתית  ,סקר  ,משרד השיכון , 1968 ,
כמרכז עירוני ראה  :שם  ,עמ '

-4

.7

עמ '

26

.

על ערכו וחשיבותו של האתר

המקורות לפרשה זו מצויים בעיקר בתיק שכותרתו ' הריסת יפו העתיקה '  ,אמ " י חטיבה  , 43מיכל ג  , 5525 /תיק
3407

[ להלן  :תיק יפו ]  ,וכן מצויים תכתובות ותיקים מקבילים במחלקת העתיקות  ,במשרדי האפוטרופוס על נכסי

נפקדים ובמשרד העבודה ( ראה

להלן ) ,

בעניין ההבחנה בין ערבים מוסלמים לנוצרים ביפו והעדפת הנוצרים נביא

המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

107

ץתדרה

הטיעון השגור בפי נציג האפוטרופוס על נכסי נפקדים ומהנדסי מנהל יפו ( בעיריית תל  -אביב ) היה

.

כי בניינים רבים התערערו כתוצאה מפעולות המלהמה ומסוכן להתגורר בהם על תושבים ערבים
שלא ברחו נאסרה הכניסה לעיר העתיקה  ,וגם תושבים יהודים שנותרו שם וכן

כ 2 500 -

,

עולים

שפלשו לבתים נטושים היו צפויים לפינוי .
בחורף  , 1949כאילו לאישור דבריהם של הגורמים הללו  ,התמוטט גג בית בעיר העתיקה והדבר גרם

.

לקרבנות בנפש עיריית תל  -אביב  ,האחראית להנהלת ענייני יפו  ,הקימה בהסכמת הסוכנות היהודית
והאפוטרופוס על נכסי נפקדים ועדה של ארבעה מהנדסים מטעמה שבדקו את יציבות

הבניינים .

הוועדה הגיעה למסקנה כי יש להרוס את כל שטח יפו העתיקה  ,להוציא בניינים אחדים שהוגדרו

יציבים וכן בנייני המנזרים והבתים הסמוכים להם השייכים למנזרים ,
למסקנות בתור

שסומנו במפה שנלוותה

' בתים שאינם דורשים תיקון ' .

נימוקי הוועדה בדוה שפרסמה היו המצב הרע של הבניינים  ,המהווים סכנה בעונת הגש
הסניטרי הקשה  ,חוסר אוורור מספיק וקשיים בהרחקת האשפה דרך הסמטאות

.

הצרות של יפו העתיקה הוועדה קבעה כי אין די בפינוי של המבנים שסומנו  ,אלא

יש להרסם לאלתר כדי למנוע פלישה הוזרת לתוכם  .העניין המרכזי שהנחה את
שיקולי הוועדה היה יכולת הניהול העירוני של יפו העתיקה בסטנדרדים ובעלות של
שכונות תל  -אביב ( סניטציה  ,פינוי אשפה

וכו ' ) .

הוועדה לא התחשבה בשיקולים של

שימור עתיקות או בערכים אסתטיים  ,ולמעט המנזרים ומסגדים אחדים לא הביאה

.

בחשבון מקומות מקודשים למשל בית הכנסת הראשון ליהודי יפו סומן גם הוא

.

בתור ' נתון להריסה ' הוועדה לא התחשבה גם באינטרסים של פיתות התיירות ולא
התייעצה כלל עם מחלקת העתיקות  ,שמבחינה פורמלית היה האזור נתון לאחריותה

מאחר שהוכרז כאתר היסטורי רשום ,

27

וכן לא התייעצה עם אגף התכנון .

מנהל מחלקת תכנון וסקר באגף התכנון אליעזר ברוצקוס כתב  ' :יש לנו הרושם

שבוועדה זו  ,שהורכבה ביוזמתה והדרכתה של עיריית תל  -אביב  ,היתה נטייה
מסוימת לכלול מספר בניינים גדול ככל האפשר בתוך שטחי ההריסה  ,ולפתור על ידי הריסה פעם
ולתמיד את בעיית יפו העתיקה '

28

( ולא צוין שם מהי הבעיה שצריך לפתור ' פעם

ולתמיד ' ) ,

מנהל מהלקת העתיקות ייבין רמז למניעים להרס  ' :אני מבין כי המסיבות שהשתנו [ ההדגשה שלי ,

י " פ ] בינתיים [ לעומת תקופת המנדט ] מחייבות את הריסתו של חלק ניכר מן הבניינים  ,אלא שאין

.

למשל דברים שכתב עורך הדין ד " ר וסרבן לראש הממשלה בקשר לפיצוץ בית של נזירות לדבריו הבית היה שלם
בתום המלהמה  ,אך הנזירות לא הורשו לשוב אליו  ,על פי הוראת המושל הצבאי  ,וכעבור זמן פוצץ הבית  ' :אין
ספק שנפלה טעות והבית הנ " ל נחשב כבית ערבי ופוצץ [ ההדגשה שלי  ,י " פ ] '  .בקשותיו של ומרמן בשם מרשותיו

לקבל פיצוייפ נדחו בנימוק שהבית ' התרועע כתוצאה מפעולת מלחמה ' ( ובמקרה זה המדינה פטורה ממתן

פיצויים ) .

לפני פנייה לערכאות החליט ומרמן לפנות בעניין לראש הממשלה באופן ישיר  ,משום שלדבריו ' ייתכן

.

שיש טעמים כי אינו כדאי הדבר לנהל משפטים כאלה בפני הציבור ' וסרמן אל ראש הממשלה ,

תיק יפו ; תשובת מזכיר עיריית תל  -אביב ,
27

העיתון הרשמי ,

28

ברוצקוס אל ד " ר אלטמן ,

24

בנובמבר
25

11

בינואר , 1950

. 1944
באוקטובר  , 1949תיק

יפו .

שם .

14

בנובמבר , 1949

אליעזר ברוצקוס

יאיר פז

לעשות זאת במחי יד אחת בלא לברר תחילה מה ניתן ומה אינו ניתן לההרס מסיבות

שונות ' .

29

ובמכתב נוסף כתב  ' :הקצב המזורז של פעולות פיתוח והתיישבות ומבצעי בטחון [ ההדגשה שלי ,

י"פ ] ...

שרידים עתיקים נדונים לפגיעה עם ביצוען של אותן עבודות

על נסיבות מחייבות  ,מבצעי ביטחון ,

' 30

ושוב אמירות מעורפלות

-

קצב מזורז ומחי יד .

כפי הנראה גם במקרה זה  ,כפי שהיה בטבריה  ,חברו יחדיו שני גורמים שונים להשגת המטרה

.

המשותפת של הריסת העיר העתיקה  -הגורם הביטחוני והגורם העירוני מעבר לנימוק הפוליטי

שכבר הוזכר  -מניעת שובם של הערבים ליפו  -ניתן להוסיף את התשש הקשור במיקומה של יפו
לחוף הים וביכולתם של גורמים עוינים לנחות על חופה ולהיבלע בתוכה בקלות יחסית  ,ואכן

מפה  : 3יפו העתיקה
(  . ) 1940למעלה

29

מימין  :יפו וסביבתה

30

" ב " ז אל האפוטרופוס על נכסי נפקדים ,

ייבין אל שר החינוך ז ' שזר ,

9

19

בספטמבר

1949

 ,תיק יפו .

בספטמבר  , 1949אמ " י  ,פ " מ , 1 / 180

עמ '

.6

שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

היה כבר תקדים של הריסה על רקע ביטחוני ופתיחת צירי ' אוורור ' בלב העיר העתיקה בזמן
מאורעות

1936

.

31

להיבטים האזרחיים  -התפעוליים שכבר צוינו ניתן להוסיף שבדומה למחזור החיים של ערים מתפתחות
רבות בעולם  ,שבהן לאתר הביזור הייתה שאיפה לבינוי מחדש של המרכז הקדום ( שליתרונות מיקומו

לא נמצא במקרים רבים תחליף )  ,כך גם עירית תל  -אביב ראתה אז מן הסתם ביפו העתיקה  ,ששכנה

בתווך בין הצפון החדש לדרום ( חולון ובת  -ים )  ,אתר אידאלי

למע " ר חדש

או נוסף

( ראה מפה ; ) 3

לפיכך מיהרה לנצל את ההזדמנות החד  -פעמית לממש חלום זה תוך סיפות והריסה של העיר ( יפו
סופחה לתל  -אביב רשמית

ב 20 -

באפריל

) 1950

.

32

חסידי השימור משנסים מתניים

ייבין .

הראשון שנזעק נוכח מה שהתל להתרחש ביפו העתיקה היה שמואל

ייבין  ,היסטוריון

וארכאולוג ששימש אז כאמור מנהל מחלקת העתיקות  ,מצא את עצמו באותה
תקופה סוערת בחזית השמירה על אתרים ושרידים היסטוריים  ,ואת הצלחותיו יש

.

לזקוף בין השאר למידע העדכני שקיבל מאנשיו שבשטח עם תחילת ביצוע

הפיצוצים וההרס בגוש  - 7037ב הסמוך לים הובא הדבר לידיעתו והוא פנה
בספטמבר

1949

ב 19 -

במכתב דחוף אל האפוטרופוס על נכסי נפקדים  ,אשר לפי

דרישתו הפורמלית בוצע ההרס  ,וביקש  -דרש ממנו להפסיק מיד את פעולות

ההריסה .

ייבין נקט שתי גישות במכתבו  ( :א

דרישה בהסתמך על פקודת

)

העתיקות ' שעומדת בתוקפה ' ועל התקנה משנת

1944

בעניין

יפו .

( ב ) בקשה

ל ' התחשבות [ ההדגשה שלי  ,י " פ ] בבתים שנודע להם ערך היסטורי  -תרבותי ,

מקומות קדושים וכיוצא בזה .
'

ייבין הבין כי תלות בלעדית בפקודת העתיקות בעת כזאת לא תועיל לו נוכח
' המסיבות שהשתנו בינתיים [ וה ] מחייבות את הריסתו של הלק ניכר מהבניינים '

.

ולכן ניסה לפרוט גם על מיתרי ההשיבות התרבותית  -ההיסטורית כפי שהיה גם בטבריה  ,הבסיס

הפורמלי שהכשיר את הריסת העיר עמד בסתירה גמורה לתקנות השימור ולחוקי תכנון העיר

המקומיים .
31

ייבין הציע על כן למנות ועדה שבה יהיו מיוצגים הגורמים הנוגעים בדבר :

ראה  :ד ' גביש  ' ,מבצע יפו

- 1936

שיפור קולוניאלי של פני עיר '  ,ארץ  -ישראל  ,יז ( תשמ " ד ) ,

עמ '

73 - 66

.

מעניין

לציין את דבריו  ' :בד בבד עם התקדמות התכנית הצבאית  ,רקמה הממשלה את האליבי האזרחי [ ההדגשה שלי ,

.

י " פ ] למעשיה שהוצגו כלפי פנים וכלפי חוץ כמעשה אנושי לשיפור אורחות החייפ בקסבה של יפו אפילו
בהערכת מודיעין סודית של הבולשת הבריטית לא נזכר היסוד הצבאי של התכנית אלא אך ורק השיפור החיוני
שיושג בעיר בת מאות השנים ' ( שם ,
32

עמ ' . ) 67

על סכנה זו של פגיעה בגרעין העיר העתיקה עמדו כבר מתכנני ירושלים לדורותיהם והם עשו בתכניותיהם

.

להרחקת המע " ר של העיר המטרגית מטווח העיר העתיקה ולהשארתה בשולי העיר ראה 8 :ח1חח18ע ' 5 . Shapiro ,
ה

Urban Geography o( ferusalem :

139 - 153

 .קק

5 . ( ,נם ) .

81

א D .H. K. Amiran

the Atlas o( ferusalem, Ierusalem 1973 ,

,

0
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"

Terusalem : The first Generation , 1917 - 1968

Companion

שמואל ייבין

קתדרה 110

תחילת ההריסות

במש 7037
( אוקטובר

) 1949

יאיר

פ

האפוטרופוס  ,מחלקת העתיקות  ,אגף התכנון ( במשרד ראש הממשלה )  ,אגף התכנון המסדיר
1
 - 1אביב ,
( דהיינך יוודה כ חיןית לתכניז שבמשרד הפנ מ ) ' משרד הדתות  ,משרד הבךיאות ועיךיית תל

'

.

ונציגי גופים אלה ידונו ויחליטו באופן סופי ' מה וכיצד להרוס ומה לשמר ' בהדגישו ' כיצד

להרוס '

הוא רמז לשימוש הרב שעשו בחומרי נפץ בהריסת הבתים  ,דבר שגרם לערעורם של בתים סמוכים

וממילא להרהבת שטח ההריסות .

33

במכתב תשובתו ציין האפוטרופוס כי הדרישה להריסת העיר העתיקה של יפו באה מצד מנהל יפו ( עיריית

תל  -אביב .
)

לדבריו דוה המהנדסים של עיריית תל -אביב הוציא מן הכלל בניינים בעלי ערך היסטורי ,

אולם אם יש המערערים על הוראות ההריסה של חלק מהבניינים 'או שאתה מתנגד בכלל להריסת העיר

53

ייבין אל האפוטרופוס ( לעיל  ,הערה

) 29

.

.

לעניין השימוש בחומרי נפץ נדרש גם ברוצקוס במכתבו ( לעיל  ,הערה

 , ) 28עמ '  3וראה גם בדוח השני של הוועדה הבין  -משרדית לבדיקת המונומנטים ביפו העתיקה ,

אמ " י  ,חטיבה  , 43מיכל ג  , 5548 /תיק

3740

 ,עמ ' . 2

9

בנובמבר , 1949

שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

העתיקה' יש לפנות למנכ "ל משרד העבודה צבי ברנזון  ,שאליו כפוף האפוטרופוס בנושא זה.

34

בד בבד עירב ייבין בעניין גם את שאר הגורמים הנוגעים בדבר  ,שאותם הציע כשותפים בוועדה

.

שתוקם לטיפול בנושא מטעם אגף התכנון נכנסו לעובי הקורה מנהל מחלקת סקר ומחקר ומתכנן

.

הערים ברוצקוס והאדריכל היינץ ראו מטבע הדברים דאג ייבין בעיקר לשרידים הארכאולוגיים ,

.

ולעומת זאת אגף התכנון גילה ראייה כוללת יותר וגישה תכנונית מקיפה וחדשנית ברוצקוס שילב
את עקרונות התכנון המודרני ( נגישות  ,סניטציה  ,אוורור ותאורה טבעית ) בצורך לשמר ערכים
אסתטיים ולאו דווקא בשל חשיבותם ההיסטורית  ' :נוסף לאובייקטים דתיים והיסטוריים אחדים  ,העיר
העתיקה בשלמותה מהווה אובייקט ארכיטקטוני ציורי והיסטורי רב רושם ורב ערך  ,השארת שטח
מצומצם בעל צורה מזרחית אופיינית המסמל את העבר בעל

המודרני הגדול של תל  -אביב ,

4000

שנה של העיר יפו בתוך הכרך

היא מוצדקת בהחלט מבחינה תרבותית והיסטורית ' .

35

גישתו הפוזיטיווית של ברוצקוס אופיינית למה שכונה באגף התכנון ( שנדד אז ממשרד העבודה
והבינוי למשרד ראש הממשלה

)

' התכנון היוזם ' ולנורמות התכנון שהנחילו אנשי האגף בראשות

.

האדריכל שרון תרומתו של האגף לעניין השימור באה לביטוי בהעלאת הדיון בסוגיית יפו בפרט
ובשימור השכונות הנטושות בכלל לפסים של ראייה תכנונית כוללנית ויוזמת  ,אם כי לא ברור
מהתיעוד שנבדק אם עניין השימור השתלב באופן כלשהו בשתי הסוגיות המרכזיות שהעסיקו את

האגף באותם ימים  ,פיזור האוכלוסייה ויצירת מדרג של ערי ביניים .
במקביל לתכתובות התקשרו ייבין וברוצקוס בטלפון לברנזון ,

36

מנכ " ל משרד העבודה והביטוח

העממי  ,והלה  ,מבלי להסכים לטיעונים שהועלו או לסתרם  ,הורה להפסיק מיד את פיצוץ הבתים

.

עד שתכונס ועדה לבדיקת הנושא בתוך

24

שעות

הורכבה ועדת מומחים  ,הוועדה הבין  -משרדית

(!)

לבדיקת המונומנטים ביפו העתיקה ( להלן  :ועדת המונומנטים )  ,והיא יצאה לסיור ראשון בשטח

הנדון .

37

על מהות החיפזון סיפר לימים ייבין  ' :אותה בעיה מתעוררת ביחס ליפו העתיקה אעפ " י
בספטמבר

 ,אמ " י  ,תיק יפו .

34

האפוטרופוס אל ייבין ,

35

ברוצקוס אל אלטמן ( לעיל  ,הערה  , ) 24עמ '  , 3סעיף ב המכתב בכללותו הוא מסמך רב  -חשיבות בגישתו לשימור

30

1949

.

שכונות .
36

על התכנון היוזם ויעדיו ראה  :ש ' ריכמן  ,ממאחז לארץ מושב  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '
; 475 - 452

103 - 96

והמקורות שם בעמ '

ר ' קרק  ' ,מדינת ישראל בחומש הראשון  :תכנון  ,שיכון וקרקע  -תפיסות ויצירת מסגרות ממשלתיות ' ,

מדינה ממשל ויחסים בין  -לאומיים ,

39

( תשנ " ד ) ,

עמ ' - 61

101

.

דווקא אגף השיכון  ,שנפרד מאגף התכנון  ,נגע

בשילוב השכונות הנטושות בתכנית העבודה שלו  ,אם כי מתוך מגמה לטשטש את זהותן ה ' מזרהית '  ' :האחראים
לתכנון ראו  ,כמטרה השובה בעבודתם  ,לתכנן מחדש ככל האפשר  ,גם את החלקיפ הבנויים  ,וביחוד את הרובעים

ההרוסים . . .

בהתפתחותן של

5

הערים הנטושות  ,הערביות

באופי בנינן  ,ואשר שוכנו בהן

החדשים  ,ראויה לציון התופעה שהן הולכות ומאבדות את אופיין המזרחי

אין ספק כי פעולות השיכון

הממלכתי תרמו תרומה מכרעת לתמורות חשובות אלה '  .ד ' זסלבסקי  ,שכון עולים בישראל  ,תל  -אביב תשי " ד ,
עמ '  84 - 80זסלבסקי היה איש התכנון המרכזי באגף השיכון שבמשרד העבודה
ראה הדוח הראשון של הוועדה הבין  -משרדית לבדיקת המונומנטים ביפו העתיקה [  26בספטמבר  , ] 1949אמ " י ,
חטיבה  , 43מיכל ג  5548 /סיורי הוועדה התקיימו ב  22 - 20 -בספטמבר  1949והשתתפו בהם מאגף התכנון
האדריכלים ד " ר ל ' אדלר  ,מ ' ינקו ומ ' איזנברג ; ממשרד הדתות מר קגל ( מהמחלקה לענייני מוסלמים ) והאדריכל

.

.

37

המיוחד . . .

כ 56 , 000 -

מבין העולים

.

י ' פינקרפלד ( שהיה חבר בוועדה נוספת למונומנטים של האסלאם ) ; פרופ ' ליאו אריה מאיר ( יועץ מדעי של
מחלקת העתיקות ) וייבין

.
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יאיר

פז

ששם כבר נגרם הרם

רב . . .

ברגע שנודע העניין נשלה נציג אגף העתיקות עם נציגי אגף התכנון

ומחלקת עבודות ציבוריות כדי להסדיר את העניין  ,אילו אחרנו בשלושה  -ארבעה ימים לא היה

נשאר הרבה ' .

38

הוועדה ציינה כי אחד מתפקידיה היה ' להבטיח קיום מונומנטים ובניינים בעלי ערך דתי  ,ארכיאולוגי ,
י " פ ] ' ; קטגוריה זו של ערך אמנותי הייתה ללא ספק

היסטורי ואמנותי [ ההדגשה שלי ,

החידוש

.

והייחוד של ועדה זו בכל הקשור לשימור סביבתי ואכן מגוף הדוח עולה תשומת לב רבה למבנים
[ ההדגשה
' בעלי חזית מעניינת ויפה '  ' ,השוב מנקודת מבט של אמנות מוסלמית '  ' ,קבוצות הבתים
( ראה מפה ) 4
שלי  ,י " פ ] המסומנות במפות " א " ו  " -ב " יש להן ערך ארכיטקטוני וציורי ' וכדומה

.

הוועדה התייחסה גם למצבם הפיזי של המבנים

ולאפשרות הראלית לשפצם .

39

מדברי ברוצקום דלעיל וממסקנות הוועדה עולה גישה חדשנית של שימור צביון  ,דהיינו לא להסתפק

בשימור פרט בודד  ,שייבלע בסביבה החדשה שתקום  ,אלא

לשמר יחידות אורבניות שלמות  ,רובע

או מבנן  ,ולפתת סביבם את פרויקט השימור  ' :מטרת התכנון כאן צריכה להיות שיפור תנאי המגורים

.

מצד אחד  ,ושמירה על צורה היסטורית אופיינית וצביון המיוחד לעיר העתיקה בדרך זו יש אפשרות

ליצור נכס ארכיטקטוני בעל ערך רב מבחינה תרבותית  ,וחשוב מבחינת פיתוח התיירות בעתיד ' .

40

אין ספק שהייתה זו גישה חדשנית ומתקדמת ביותר בתוך עולם השימור  ,ובאירופה התלו לנקוט גישה
זו ממש באותן שנים  ,בעקבות מלחמת העולם השנייה

ונזקיה .

41

למשנה הערכה ראויה גישה זו אם

נזכור שמדובר בימיה הראשונים של המדינה ובשכונה ערבית נטושה.
ואמנם אף על פי שככלל הייתה נכונות מצד גורמי התכנון והביצוע הממסדיים להתחשב בנימוקים

ארכאולוגיים היסטוריים ודתיים בשעת ההריסה  ,הרי שבנושא ערכם האמנותי  -האסתטי של מבנים
ומבננים היה קושי לשכנעם לקבל את מסקנות הדות  ' :נתקלנו בהתנגדות להצעתנו להשאיר אי  -אלה
בניינים בעלי ערך ארכיטקטוני וציורי

בלבד . . .

הננו לציין גם שמבחינת התיירות ומבהינה

ארכיטקטונית ותרבותית כללית אין ערך רב בהשארת בניינים או אובייקטים בודדים בין ההריסות ,
כי העיקר מבחינות אלו

 -שמירה על התמונה והצביון הכללי של העיר העתיקה ' .

42

במכתבו הנזכר  ,שהופנה כאמור ליועץ לענייני תיירות של ראש הממשלה  ,הדגיש ברוצקוס כי היות
שהדיון המחודש בשאלת יפו העתיקה עוסק בהיבטים פוליטיים וכלכליים בעיקר  ,על גורמי התיירות
להצטרף לדרישה לשימורה של יפו מתוך טיעון כלכלי של יצירה וטיפוח של מוקד תיירותי רב

.

רושם הוא ציין כי בעיה דומה תתעורר גם בצפת  ,עכו  ,לוד ,

רמלה ועוד .

בעקבות זאת הצטרף אלטמן לחזית השימור ובמכתבו לבן  -גוריון ציין כי ' מר ברוצקוס ועוזריו הינם

.

אנשים מאוד רציניים ותרבותיים ומגלים גם הבנה רבה בענייני התיירות ' עוד הוסיף כי ' באיטליה
 ,אמ " י ,
38

פרוטוקול הישיבה הראשונה של הוועדה הבין  -משרדית לשיפור אתרים היסטוריים ,
, 1 / 180
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עמ ' . 38

הדוח הראשון ( לעיל  ,הערה , ) 37
ברוצקוס ( לעיל  ,הערה , ) 28

עמ '

3-1

.

עמ ' . 4

41

אחיטוב ( לעיל  ,הערה , ) 2

42

ברוצקום ( לעיל  ,הערה , ) 28

עמ '

; 22

עמ '

.2

' שימור ושיחזור ' ( שם ) ,

עמ ' . 53

21

באפריל

1950

ס "מ

שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

העלו את פומפי הקבורה בכדי להראותה למליוני תיירים ואצלנו קיימות נטיות להרוס כל מיני

.

פומפי ' אלטמן המליץ לראש הממשלה ( באמצעות מזכיר הממשלה זאב שרף ) להקים ועדה ממשלתית
עליונה לבדיקת הנושא שבה ישתתפו גם אדריכלים ' בעלי הבנה לערכים היסטוריים ומסורתיים

ואנשים הקרובים לנושא פיתוח התיירות ' .

43

בינתיים המשיכה ועדת המונומנטים בסיוריה  ,והדוח השני שלה הוגש בנובמבר
באשר למבנים ומבננים בחלק הדרומי של העיר העתיקה

(

1949

וכלל המלצות

גושים  ) 7040 , 7019במתכונת הדוח הראשון .

כהמלצה כללית ביקשה הוועדה שגם בבניינים שאין היא מתנגדת להריסתם תינתן אפשרות להוציא
מגוף הבניין בעת ההריסה פריטים ועיטורים בעלי ייחוד אמנותי לשם שימורם ( ' בכניסה לבית יש דלת

עץ יפה מאוד בעלת ערך אמנותי רב ' וכדומה  ,ולשם כך  ,נאמר  ,ילווה נציג הוועדה את שלבי ההריסה.
)

כמו כן הדגישה הוועדה כי היא מתנגדת להריסת הבתים ( שהריסתם אושרה ) באמצעות תומר נפץ

.

' ובפרט נגד פיצוץ על  -ידי מטען חומר  -נפץ חזק פעולות פיצוץ מסכנות באופן רציני את היציבות של
בתים שיש להשאיר אותם ' ותבעה לחדול מן הפיצוצים

(

אם הדבר אינו מגמתי . . . .
)

בדוח זה אנו מוצאים גם התייחסות למה שמכונה בשפת השימור החזרת הבניין למסה המקורית ( או

.

לקו הבניין המקורי ) והסרת תוספות מאוחרות בסגנון שונה בהמשך לתיאור ייחודו האמנותי של אחד

הבניינים ציינה הוועדה  ' :לקומה העליונה  ,שהיא נבנתה לא מזמן  ,אין כל ערך מיוחד '  ,כלומר אפשר
ורצוי להרוס קומה זו  ,ובכך חרגה הוועדה מייעודה הראשוני כמצילה מהרס והעמידה עצמה בדרגת

משחזרת סלקטיווית תוך המלצה רמוזה להרוס קומה חדשה .
עניין נוסף שמתגלה באקראי מדוח זה הוא שמספר ציירים ופסלים כבר ' התמקמו ' באחת הסמטאות

.

והקימו שם גם תדרי עבודה וסטודיו הוועדה  ,שבה היה חבר גם מרסל ינקו  ,ביקשה לשמר גם סמטה

זו  ,שהייתה פנינת נוף ייחודית בכיוון לים .

44

.

בדיון בשאלת יפו העתיקה בשלב זה ניתן לזהות שלוש גישות מרכזיות האחת שדגלה בהריסה
טוטלית או מקסימלית של יפו העתיקה  ,פרט למה שהכרת להשאיר מסיבות דתיות או פוליטיות בין -

לאומיות

(

בעיקר כנסיות ומנזרים .
)

בגישה זו החזיקו בעיקר עיריית תל  -אביב ( מנהל יפו ) וכנראה

גם משרד הביטחון ועל המניעים והנימוקים לכך כבר עמדנו לעיל  .הגישה המנוגדת דגלה בעיקרון

.

שאין הצדקה להרוס את יפו העתיקה אדרבה  ,במישור הכלכלי  -התכנוני  ,טענו בעלי גישה זו  ,יש

.

סיבות טובות לשקם ולשמר אותה  ,וזאת מלבד הנימוקים הערכיים בגישה זו החזיקו בעיקר קבוצה
מקרב אנשי אגף התכנון ובראשם האדריכלים ראו וברוצקוס וקבוצת אמנים ואנשי בוהמה  ,שחלקם
כבר השתכן בעיר ואחרים החלו מדברים על רובע אמנים שיוקם בה

(

ראה להלן .
)

את גישת הביניים

נקטו הממונה על הרכוש הנטוש וחלק מהגורמים הממשלתיים והסוכנותיים  ,שפתרונות דיור לעולים
עמדו בראש דאגותיהם  ,ובדיעבד גם ייבין  ,מנהל מחלקת העתיקות  ,שהיה מוכן להכיר באילוצי הזמן

43

יועץ ראש הממשלה לענייני תיירות אלטמן אל מזכיר הממשלה שרף עבור ראש הממשלה ,

28

באוקטובר , 1949

אמ " י  ,תיק יפו  .אלטמן נפגש עם בן  -גוריון לדון בעניין זה ב  6 -בנובמבר  , 1949ובעקבות זאת החל תהליך הקמת
הוועדה הבין  -משרדית העליונה .
44
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הוא ציין כי

,

יועבר

ושלא ייווצר מצב של פלישה חוזרת ומתמדת

ת ך

=_ ,ו" . 9_.

מבנה

שיושאר

שלם

לפיקוח

1

2 500

למבנים עזובים  -שהיו בחלקם מסוכנים  -כפי

עולים חדשים פלשו בשנה החולפת לבתים נטושים

ורעועים  ,וכל ניסיון לשיפור המצב האורבני  -הפיזי  ,ובמיוהד כל ניסיון לפנות משפחה שהתמקמה
בבית הוא מסובך

וממושך .

בעיה חמורה  ,שנודעה לה השפעה על המחלוקת באשר לעתיד העיר העתיקה  ,נגעה למצבם הפיזי

.

של המבנים התחושה הייתה שמצבם של מבנים רבים מסכן את שלום היושבים בהם ולכן יש להכריע

.

.

במחלוקת במהירות אולם היו שהשתמשו בעובדה זו  ,הנכונה כשלעצמה  ,לקידום מטרותיהם המפקה
 אביבעל נכסי נפקדים ביפו כתב למנהל מחלקת העתיקות כי הדרישה להריסה באה מצד עיריית תל
שוב היי
' ומובן שכל הגורמים המטפלים בעניין זה אינם רוצים להשהות את ההריסה שמא יקופחו

אנשים ' .

45

כאמור בתורף

1948 / 9

אירעו מספר התמוטטויות ואחת מהן אף גבתה קרבנות

בנפש .

האדריכל ראו טען כי הסיבה להתמוטטויות היא חוסר הבנה של הבנייה המסורתית מצד המשתכנים

.

והמתחזקים  ,במיוחד בכל הקשור לתחזוקת גגות קמרוניים לדבריו הערבים שגרו בבתים אלה היו
ערבים
מבצעים לפני כל חורף פעולות חיזוק ספציפיות לגגותיהם  ,ועובדה היא שבזמן שגרו ביפו
גגות כאלה ,
לא היו מקרים רבים של התמוטטות אם תאורגן קבוצת תיקונים שתתמחה בתתזוקת

.

הוסיף  ,ניתן יהיה להכשיר למגורים
45

המפקח על נכסי הנפקדים אל ייבין ,

46

ראו אל משרד העבודה ,
ראו

11

רבים מהבתים המסוכנים .
30

באוקטובר

46

בספטמבר  , 1949אמ " י  ,תיק

; 1949

הזכיר גם כי השימוש בחומרי נפץ גרם

יפו .

הדברים מצוטטים במכתבו של ברוצקוס

לערעור המבנים .

,

 ' i 'ygהערה , ) 28

עמ ' 2

שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לארר מלחמת העצמאות

בין כה וכה גרמו הבדיקות של ועדת המונומנטים לקשיים בלתי צפויים נוספים ולשיבוש בלוה הזמנים

.

של פינוי יפו העתיקה והריסתה בין השאר התגלו קשיים באיתור שטח קרקע בקרבת תל  -אביב לשם
הקמת מחנה המפונים  ,וכן התעוררו ויכוחים בין הסוכנות היהודית ובין המשרדים הממשלתיים

.

והעירוניים השונים בדבר מקור המימון של כל הפרויקט ואופן מימונו התברר גם כי רבים מהבתים

.

הנטושים הם בעצם רכוש הווקף או הכנסיות וכי הפקעתם מסובכת ויקרה כמו כן התגלה תוך כדי
הסיורים והבדיקות החוזרות שמספר בניינים שמצבם הפיזי תקין נוקו וסוידו על ידי התושבים עצמם ,

.

והרושם שהתקבל כעת היה הרבה יותר חיובי במשרדים השונים החלו להתלבט אם אין זה עוול להרוס

.

בתים שניתן לשפצם בעלות לא גבוהה ולפתור בכך את מצוקת הדיור של העולים החדשים גם החורף
הממשמש ובא היה בין הגורמים שהכריעו את הכף לדחות את כל פרויקט פינוי התושבים והריסת יפו

.

ובמקביל לבדוק שוב אם אכן הכרחי להרום את יפו העתיקה בשל מצבם הפיזי של הבניינים הוחלט
לאפשר בשלב זה לתושבים להישאר בבתים שבהם הם מתגוררים אך לא בוטלה תכנית הפינוי

.

וההריסה נראה שבין נובמבר

1949

לאפריל

1950

הואט מאוד קצב הריסת הבתים הנטושים והמעט

.

שנעשה התרכז בחלק הצפוני  -מזרתי של העיר העתיקה בגושים שנסקרו בדוח הראשון יהד עם זאת

טען ברוצקום כי בפועל היתה התחשבות מועטה בדוח ובהמלצות ועדת המונומנטים .

47

החורף של שנת תש " י היה תורף קשה במיוחד  .יפו  ,כמו רוב חלקי הארץ האחרים  ,כוסתה בפברואר
1950

.

במעטה שלג כבר בדצמבר

1949

דווח על מספר התמוטטויות של מבנים .

ב6-

בינואר

1950

דרש המהנדס העירוני של תל  -אביב להמשיך בפעולות ההריסה ביפו כדי למנוע אסונות  ,אך פנייתו

לא הגיעה לכלל דיון וגם לא המלצתו החוזרת  ' :רצוי להרוס את כל בנייני העיר העתיקה אחת

ולתמיד '  ,שהודגשה בקו
ב 16 -

באפריל

במקור ,

48

התמוטט בניין שלם ביפו העתיקה

1950

ו 18 -

.

מיושביו נספו שר הפנים מינה ועדת

חקירה לבדוק את גורמי האסון ואמצעים למנוע אסונות כאלה בעתיד .

ב 17 -

במאי באותה שנה הגישה

הוועדה את ממצאיה ומסקנותיה והמליצה להטיל על הממשלה את החובה לערוך בדיקה יסודית
ומתמדת של מבנים  ,בעיקר ' באזורים הנטושים ובשכונות ישנות כדוגמת יפו העתיקה '  ,ולא להשאיר
בית ללא תיקון או

הריסה ,

49

שר הפנים דיווח בישיבת הממשלה על המלצות הוועדה  ,ובמקביל שיגר ראש עיריית תל  -אביב  -יפו
מכתבים לראש הממשלה בעניין הומרת מצבם של רבים מהבתים אחרי החורף הקשה ובדבר סכנת

.

התמוטטויות נוספות בעקבות זאת הקימה ממשלת ישראל ועדה לחקר בעיית פינוי הבתים הרעועים

.

ביפו בראש הוועדה עמד מנהל האגף לאדמיניסטרציה במשרד הפנים י ' קיסילוב וחבריה היו נציגי

משרדי האוצר והעבודה  ,האפוטרופוס על נכסי נפקדים  ,הסוכנות ועיריית תל  -אביב  .תפקידי הוועדה
היו בין השאר  ( :א ) לבדוק מחדש את יציבותם של הבניינים בשטח הנטוש ; ( ב ) לקבוע ולסמן את
47

ברוצקוס אל ד " ר אלטמן ,

30

אל ראש עיריית תל  -אביב ,
48
49

באוקטובר  , 1950אמ " י  ,תיק יפו  ,עמ '

12

בינואר , 1951

.2

טענה דומה מופיעה גם במכתב של ייבין

שם .
.

מהנדס עיריית תל  -אביב אל האפוטרופוס על נכסי נפקדים  6 ,בינואר  , 1950שם
דוח הוועדה  17 ,במאי  , 1950שם  .אין בדוח התייחסות לשאלת הסוג והאופן של הבעלות על הבית  ,וודאי שלא

לערכו התרבותי וכיוצא

בזה .

 117קתדרה

יאיר

קתדרה 118

פז

הבתים והמבנים שיש להרוס או לתקן ; ( ג ) לקבוע את מידת הדחיפות של הטיפול במבנים ולתת

פתרון חלופי מידי למפונים .

50

בהנחיות לוועדה לא נאמר דבר על טיב השיקולים בסעיף שעל פיהם יש לקבוע אם להרוס או לתקן
מבנים ולא נרמזו שיקולים של ערכיות וייחוד אסתטי של הבניין  ,יחד עם זאת ראוי לציין שיושב ראש
הוועדה קיסילוב היה באותו זמן תבר בוועדה העליונה לשיפור אתרים היסטוריים  ,שדנה ממש באותם

ימים בשאלות הערכיות הקשורות בערים כדוגמת יפו העתיקה ( ראה על כך להלן )  ,וסביר על כן להניח

שהייתה זיקה כלשהי בין שתי הוועדות לפחות במישור של דיווח ועדכון הדדי כפי שניווכח להלן .
ב 22 -

באוגוסט

1950

הגישה הוועדה דות ביניים  -עקב דחיפות הפינוי של אחדים מהמבנים -

וב 27 -

בספטמבר באותה שנה הגישה דוח סופי  ,שכלל המלצה לפינוי מידי של רבים מתושבי יפו העתיקה
ולהריסת הבתים שהתגוררו

התושבים .

ב 12 -

בהם .

בעקבות הדות הקימה הממשלה ועדת שרים לטיפול בפינוי

באוקטובר באותה שנה החליטה ועדת השרים לאמץ את מסקנות הוועדה לפינוי

בתים רעועים ביפו ובפרט לאחר ששר הפנים דיווח שבספטמבר היו עוד שני מקרים של התמוטטות

בתים .

הוועדה ההליטה לפנות לאלתר את התושבים ולהעבירם למחנה ארעי שהוכשר לשם כך

51

מדרום לעיר  .הפינוי נעשה בסתיו

1950

.

והושלם לקראת החורף בפברואר

1951

כתב האפוטרופוס

על נכסי נפקדים למזכיר הממשלה כי הפינוי למחנה הושלם והוסיף ' מבלי להפריז אוכל להגיד כי
יש לזקוף לזכותו של מחנה זה את הצלת חייהם של מספר לא קטן מדיירי יפו שבתיהם התמוטטו
סמוך להעברתם למחנה '

52 ,

עם פינוי התושבים עמדו להוציא אל הפועל את תכנית ההריסה של יפו במשנה החלטיות  ,ולכאורה
קשה היה לאחר האסונות שאירעו ואלו שכמעט אירעו להעלות רעיונות תרבותיים וערכיים של שימור
אמנותי וארכיטקטוני  ,ובפרט כשמנגד עמד התשש שעם פינוי קבוצה אחת של עולים תפלוש למבנים

.

הריקים קבוצה אחרת אף על פי כן חזר ברוצקוס וניסה להוביל את קרב המאסף בעניין שימור יפו

.

העתיקה לאחר שוועדת השרים אימצה את מסקנות ועדת קיסילוב והוחל בביצועה  ,היה ברור שכעת

יגשו ' לטפל ' במבנים שיפונו  ,ובמיוחד בגושים  7019ו  , 7040 -שטרם נעשו בהם עד אז פעולות הריסה .
ברוצקוס פנה שנית ליועץ ראש הממשלה לתיירות אלטמן  ,וביקש שיביא לתשומת לב מזכיר הממשלה

שרף  ,שבפניו גם הונחו הסיכומים הקודמים  ,את עמדתו של אגף התכנון בשאלת יפו :
החלק הנשאר של יפו העתיקה ( גושים
הציורי והמעניין מבחינה

50

 7019ו ) 7040 -

ארכיטקטונית .

מורכב מבניינים יציבים נאופן יחסי ומהווה את החלק

אינני חושב שיש היום סיכויים רבים לשגות את ההחלטה

הוועדה הוקמה על פי המלצת שר הפנים מ ' שפירא לממשלה ובעקבות דיווחיו

על חומרת מצבם של המפונים ,

ששוכנו בבתי כנסת ובמחסנים .
)

ליושב ראש הוועדה ( נציג משרד הפנים )  ,אמ " י ,
51

שר הפגים אל שר האוצר ,

52

האפוטרופוס אל מזכיר הממשלה ,

27

החלטת הממשלה

מ 19 -

ביולי

1950

ומכתב מינוי

שם .

בספטמב  , 1950 -וכן הדוחות וההחלטות ,
25

ב 31 -

במאי וב  6 -ביוני

1950

( תזכיר

שם .

.

בפברואר  , 1951שם לעניין ההתמוטטויות הרבות ביפו יש לציין כי קיימים

אזכורים של למעלה מעשרה אירועים של התמוטטויות בתקופת פינוי יפו העתיקה והריסתה ( ספטמבר

- 1949

.

פברואר  , ) 1951רובם היו בבניינים ריקים מדיירים תופעה זו של ריבוי התמוטטויות ' מסתוריות ' מזכירה במשהו
את תופעת השרפות המסתוריות שליוו את תהליך הפינוי וההריסה של העיר העתיקה בטבריה  ,שלגביהן הוזכר

במפורש שהייתה יד מכוונת מאחוריהן .

שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

.

העקרונית ולהציל אותם מהריסה בשלמותם אבל רצוי לעשות לפחות מאמץ להציל את אותם הבניינים

.
שלמה עם בתים בעלי קמרונים שהיא מהווה אנסמבל אופייני וציורי .

אשר סומנו במפה בכחול בתור בעלי ערך ארכיטקטוני והיסטורי במיוחד היה רצוי מאוד להשאיר סמטה

ברוצקוס ציין כי החלטות הוועדה האחרונה לוקות בחוסר היגיון כלכלי נוכח מצוקת הדיור ונוכח

.

הנזק התיירותי והתרבותי ההחלטה השגויה נבעה לדעתו מעיקשותה של עיריית תל  -אביב  ,שדגלה
כל הזמן בהריסה מוחלטת של יפו העתיקה וממילא גם לא עשתה כל ניסיון למנוע התמוטטויות

.

באמצעות תחזוקה וחיזוק מינימליים מתוך כך גם גורמים אחרים לא רצו לקחת אחריות לנושא

.

שכרוך בסיכון נפשות מיותר אולם אף על פי כן יש לדרוש לחלופין לפחות התחשבות מינימלית

במספר מונומנטים ובתים .

53

פנייתו של ברוצקוס הובאה לידיעתו של מזכיר הממשלה  ,ובמקביל ביקש ממנו מנהל המחלקה
לעניינים דתיים של המוסלמים והדרוזים במשרד הדתות ח " ז הירשברג לא לפגוע באלמנטים דתיים
של הדתות השונות שהיו פזורים בשטת שעמד לפני

הריסה .

54

בעקבות זאת פנה מזכיר הממשלה

בטלפון ( ואחר כך גם בכתב ) ליושב ראש הוועדה לעניין פינוי יפו  ,קיסילוב  ,והורה לו שמחלקת סקר
ומהקר של אגף התכנון תציין את הבתים שלדעתה אין להרוס אותם מפאת ערכם ההיסטורי הדתי או

הארכיטקטוני  ' .בתים אלה לא ייהרסו  ,אלא לאתר בירור בפני ועדה שתיקבע על  -ידי משרד הפנים

בהשתתפותו של אגף התכנון ' .

55

הוועדה העליונה לשיפור אתרים  ,שהוקמה לשם קביעת עקרונות כלליים לשימור ברמה הארצית ,

והחלה להתכנס באפריל  , 1950עמדה כבר בתקופה זו לקראת הגשת מסקנותיה  ,וגם בהקמתה היה

מעורב שרף  ,מזכיר הממשלה  ,והוא קיבל עותקים של הפרוטוקולים מדיוניה ודיווחים על פעולותיה .
גם לאגף התכנון היה נציג בוועדה זו שדיווח לברוצקוס  .למרות הוסר ההצלחה בשלב הראשון של
המאבק על יפו העתיקה ( בשנים

המתמוטטת '  ,הניב

ולמרות חוסר הפופולריות לכאורה של הצלת ' העיר

) 1950 - 1949

קרב המאסף על העיר לבסוף את הצלת סמטאות יפו העתיקה ורובע האמנים הקטן

המוכרים לנו כיום .
על פי הנחייתו של מזכיר הממשלה הורכבה שוב ועדה לבדיקה והערכה של הבניינים לפני

ההריסה ,

גם בראש הוועדה הזו עמד קיסילוב וחבריה היו נציגי משרד הדתות  ,אגף התכנון  ,לנהל יפו ,

.

המפקת על נכסי נפקדים ומחלקת העתיקות הוועדה התכנסה למספר ישיבות וסיורים מדצמבר
1950

עד ינואר

והגישה את מסקנותיה

1951

ב 22 -

בינואר

1951

( ראה מפה

)5

.

דוה הוועדה

שחובר לאור הנחיות וניסיון של הוועדה העליונה לשיפור אתרים ( שהדוח שלה הופץ בדצמבר
-

-

) 1950

היה יסודי ומקיף ; פורטו בו האובייקטים לשימור  ,דרכי השימור המומלצות לכל אובייקט

( שיפוץ  ,שהזור  ,שימור קליפה  ,שימוש מגביל וכדומה )  ,מקורות המימון לצורך הפעולה ואפשרויות

53

54

,

ברוצקוס אל אלטמן לעיל ,
הירשברג אל שרף ,
להלן ,

55

6

הערה . 88

שרף אל קיסילוב ,

16

הערה . ) 47

בנובמבר  , 1950אמ " י  ,תיק יפו  .על תרומת משרד הדתות לשימור המורשת המוסלמית ראה

בנומבר , 1950

אמ " י  ,תיק יפו .

יאיר

חדרה 120

פז

~

השיתוף עם גורמים מעוניינים נוספים ( אגודת הציירים והפסלים  ,אגודת האינג ' נרים והארכיטקטים

וכדומה .
)

הוועדה המליצה שלצורך חלוקה צודקת של המבנים שישומרו בין כל הגורמים המעוניינים

.

( אגודות  ,מפלגות  ,תנועות נוער וכו ' ) תוקם ועדה נוספת ועדה זו התבקשה גם לנסות להתאים את

.

איכות המבנים ואופיים לשימוש המיועד להם  -גישה מתקדמת ביותר בתורת השימור יצוין כי
בדיוני הוועדה השתתפו גם נציגי אגודת הציירים והפסלים בישראל  ,מרסל ינקו וראובן רובין  ,והם
ניסו לשכנע את הוועדה להפוך את כל השטח לרובע אמנים ( בדומה לרעיון שכבר גובש אז לגבי

צפת .

) 56

לאחר שהגישה הוועדה את הדוה שלה ביקר באזור ההריסה שר החינוך והתרבות זלמן שז " ר  ,והוא
התרשם ממראה עיניו  -שלל האלמנטים והמוטיבים הססגוניים המזרחיים העומדים לפני הריסה -

.

ונטה לצדד בתכניתם של ינקו וראובן לפי בקשתו התכנסה הוועדה לישיבה מיוחדת נוספת ודנה
בהצעתו לשמר מספר בניינים ומבנן שלם נוסף

(

הסמטה הפונה לים .
)

הוועדה המליצה להוסיף עוד

מבנים אחדים לרשימת השימור כבקשת השר  ,אך לגבי השארת הסמטה המערבית הותירה הוועדה
את ההכרעה לשיקולה של עיריית תל  -אביב  -כנראה ביקשו חברי הוועדה להימנע מסירוב לשר ,

ועל כן העבירו את האחריות להריסה לעירייה .

57

המלצות אלו של הוועדה  ,ובמיוחד סירובה לתמוך בשימור הסמטה המערבית  ,שמספר אמנים כבר

.

השתכנו בה  ,כאמור  ,עוררה תגובה סוערת מצד ציבור האמנים חברי אגודת הארכיטקטים בישראל
הודיעו במברק רב  -תפוצה כי הם

' נדהמים נוכח הריסת העיר העתיקה ביפו ללא הבחנה . . .

נשמדים

ערכים ארכיטקטונים חשובים '  ,וחברי אגודת הציירים והפסלים כתבו במברק כי הם ' מוחים נמרצות

נגד השמדת ערכים ' .

נציג האפטורופוס על נכסי נפקדים ענה למוחים בכעס והתריס נגדם מדוע

58

הם שולחים מברקים חריפים עתה  ,לאחר שנתקבלו באופן מתוכנן ומבוקר שורה של החלטות וננקטו

צעדים שהוסכם עליהם .

יושב ראש הוועדה קיסילוב כתב לשר התינוך  ' :נוצר הרושם  -המטופח

59

על  -ידי רשימות מטעות ומוגזמות בעיתונות  -לבלי השאיר שריד ופליט ליפו העתיקה ' .
של עניין נראה שהמברקים ויחסי הציבור בסיוע התקשורת עשו את שלהם .

60

אך לגופו

מנהל המדור לאמנות במשרד החינוך מ ' מוקדי כתב לקיסילוב  -ברוח פנייתו של ינקו אליו  -כי

הכוונה היא ' לנצל את המבנים בתוך הסמטאות האלה [ שישומרו ] לשיכון אמנים  ,לבתי

ספר לאמנות

ולאחסון [ צ " ל  :אכסון ] מוזיאונים שונים כגון מוזיאון לפולקלור  ,מוזיאון אתנוגרפי  ,מוזיאון צבאי

56

דוח הוועדה לשימור מבניפ בעלי ערך היסטורי ארכיטקטוני ודתי [ ביפו ] ,

.

22

בינואר  , 1951שם  .הוועדה לא

קיבלה את הצעתם של ינקו וראובן  ,אולם החליטה לשמר מבנן הכולל שתי סמטאות בחלק הדרומי של השטח
המרוחק מהים ראה מפה
57
58

תוספת לדוח הוועדה ,

14

.) 3
בפברואר

 , 1951שם .
ב 27 -

שני המברקים הגיעו למשרד ראש הממשלה
ולנמענים אחרים כמו כן שלח ינקו מכתב אל מנהל המדור לאמנות במשרד התינוך מ ' מוקדי ,

והעתקים נשלחו לעיריית תל  -אביב

בפברואר  , 1951שם ,

.

אמ " י  ,חטיבה  , 71מיכל ג  , 1303 /תיק
59
60

. 9931

מפקח מחוז הדרום במשרד האפוטרופוס ה ' רייזל אל איגוד הארכיטקטים ,

קיסילוב אל שר החינוך ,

הנזכרים .

5

1

במרס , 1951

במרס  , 1951אמ " י  ,חטיבה  , 71מיכל

ג . 1303 /

1

במרס  , 1951אמ " י  ,תיק

יפו .

המכתב נשלח בתגובה על המברקים

שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

וכד "  .הוא הוסיף כי אגודת הציירים והפסלים חפצה בהדרים לסטודיו ובדירות לפסלים נזקקים  ,לבית
ספר לציור

ופיסול ועוד .

בעקבות כך פורסמה

ן6

ב 13 -

במאי

1951

' תוספת שנייה לדו " ח הוועדה לשימור מבנים ביפו

שהייתה שונה מהתוספת לדוח שהוגשה

ב 14 -

(

מ . 51 -

' ) 22 , 1

בפברואר באותה שנה  ' :לבקשתו של שר החינוך

התכנסו הברי הוועדה לדון ' בהצעות נוספות שהוגשו באמצעותו  ,מטעם איגודי הארכיטקטים ,

.

הציירים והפסלים שליד אגודת האינג ' ינרים והארכיטקטים ' לפי בקשת האמנים הוחלט לשמר רצועת

61

מוקדי אל קיסילוב ,

30

באפריל  , 1951שם

ויתורה

122

תצלום אוויר של יפו .

:

יט

האזר

ששומר ;

החד מצביע על
תאזור שנהרס

יאיר פז

מבנים נוטפס ( הסמטה המערבית הפונה לים ) והם מסומנים במפה שצורפה לתוספת  ,ונאמר כי הפעם

.

ההחלטה היא סופית ואינה נתונה לשיקול דעתה של עיריית תל  -אביב 62
יושב ראש הוועדה קיסילוב צירף לתוספת מכתב נלווה למזכיר הממשלה  -שאליו הופנה הדוח -

( ) 1963

ובו עמד על הצורך הדחוף להקים כעת ' ועדה לשיפור המבנים  ,שתדון בתיקון המבנים שיושארו ,
שיפורם וייעודם למטרות

שונות . . .

שיכון לאמנים  ,בתי אולפן ובתי נבאת  ,מתוך התחשבות עם

התכנון הכללי והסופי בחלק זה של

העיר ' .

63

הצורך הדחוף בהקמת הוועדה קשור היה מן הסתם

בלקחי מסע הלחצים של אגודות האמנים וכן נבע מן הרצון למנוע לזות שפתיים על פרוטקציות
בחלוקת הכיבודים

ולסכל פלישות חוזרות למבנים שהושארו .

בכך באה לסיומה פרשת המאבק על העיר העתיקה

ביפו .

מנכ " ל משרד ראש הממשלה אישר

לקיסילוב להקים את ועדת ההקצאות והשיפורים במסגרת הסמכויות של הוועדה לשימור מבנים ביפו
ועל פי המלצתה

בסעיף 8ז בדוה שהגישה .

הוועדה לשימור יפו משנת

לשמר מבנים שהם כיום

1951

בוצעו בקווים כלליים  ,כולל התוספת השנייה ממאי  , 1951שהורתה

הלק מרובע האמנים .

במאי  , 1951אמ " י  ,תיק יפו ומפה ,

62

תוספת שנייה ,

63

קיסילוב אל שרף ,

64

מנכ " ל משרד ראש הממשלה אל קיסילוב ,

13

64

בתצלום אוויר משנת

1963

ניתן לראות כי המלצות

שם .

שם .
23

במאי  , 1951שם

שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

 123קתדרה

נסיונות להריסת עכו העתיקה
באותם ימים ובאותם חודשים שבהם התנהל המאבק להצלת יפו העתיקה או חלקים ממנה התנהל
במקביל מאבק דומה  ,אם כי צנוע יותר בהיקפו ,

על שימורה של עכו העתיקה .

בעכו העתיקה בלט הפער בין היותה עיר צלבנית בעלת משאר ארכאולוגי ממשי ובין צורת המגורים
שהתפתחה על גבי השרידים ובתוכם  ,ושלא עמדה בשום סטנדרד מגורים מודרני תקני וסבלה
מבעיות מחריפות והולכות של סניטציה  ,אוורור לקוי  ,הצטברות פסולת וסכנת מחלות

מתמדת .

.

בתקופת השלטון המנדטורי עמדו כבר על הומרת הבעיה וניסו למצוא לה פתרון בשנים האחרונות
לשלטון המנדט נתמנתה רשות חוקרת שהוטל עליה
לגבש המלצות לפתרון בעיית עכו תוך שימור ייחודה

.

וצביונה של העיר בראש הרשות ההוקרת עמד אדריכל
קשיש בשם פרסי וינטר  ,והוא סיכם את מחקרו בדוה
רחב יריעה בן ארבעה כרכים שהוגש לממשלה בשנת
1944

.

במבוא לדוח נכתב בין השאר :

עכו היא מקום הראוי ליחס מיוהד שכן מבחינת מצבה
הטופוגרפי יתכן שהיא העיר היפה ביותר בארץ ישראל ,
והיא אחד המונומנטים הארכיטקטוניים והארכיאולוגיים
הנהדרים ביותר

בארץ .

אם הממשלה תנקוט  -לאחר

המלהמה  -בצעדים נמרצים לזירוז התיירות  ,כדי לעודד
ייצוא גלוי לעין ואני מקווה כי אמנם תעשה כן  ,צריכה
להיות נועדת השיבות מיוהדת לעכו כמקום ראשון במעלה
העשוי למשוך את לב

התיירים .

65

למעשה לן המפילו הבריטים לבצצ את המלצית וינטר
ואף

לא את מקצתן  ,אולם הדוה שלו הציב קווים מנחים

לשימורה ופיתוחה של עכו העתיקה ( אם כי בביקורת

מאוחרת על הדוח נאמר שחסרונו היחיד  -והעיקרי -
הוא שלא התבסס על סקר יסודי בשטח

עצמו ) .

.

מלחמת העצמאות יצרה מצב הדש בתקופת המנדט
עיקר הבעיה היה למצוא פתרון לשיקום האוכלוסייה
הצפופה שגרה בעיר העתיקה ומנתה

לפי הצרכת הצבא

.

,

,

4 000 - 3 000

8 , 546

נפש לפי דוח וינטר  ,אך בשנת

1949

גרו באותו שטה

צרכים ,שחלקם אף לא היו תושביה המקוריים של העיר אלא

פליטים מהסביבה בשלב מסוים במהלך

1948

אף הועלתה אפשרות להעביר את כל ערביי עכו

שנותרו בעיר העתיקה למקום אחר ( דובר דווקא על יפו הנטושה ) כדי להרחיקם מקו
65

66

החזית .

66

 ,א  ,עמ ' . 7
דברי נציב השיקום של ממשלת המנדט במבוא לדוח וינטר  ,מצוטט באמ " י  ,פ " מ
תזכיר ומכתב של ייבין אל שר החינוך בעניין עכו  9 - 8 ,בספטמבר  , 1949אמ " י  ,חטיבה  , 71מיכל ג . 1503 /
1 / 180

התזכיר

סמטה בעכו תעתיעה
( מרס 951ג )

קתדרה 124

יאיר

ט

מצב זה הזמין גורמים אינטרסנטיים שונים לנצלו כדי להשיג הישגים ולקבוע עובדות  ,כל אחד על

.

פי מגמותיו מסיבות כלשהן הגליל  ,ועכו בכלל זה  ,לא היו מן האזורים שגורמי ביטחון תמכו ביציאת

ערבים מהם  .משום כך  ,יש להניח ,

נשארו בעכו שליש מהאוכלוסייה המקומית ועוד כאלף פליטים ,

.

וכפי הנראה גם לא היו תכניות צבאיות להריסה שיטתית של העיר העתיקה י6

הסוכנות היהודית וגורמים בממשלה רצו לאכלס את הבתים הנטושים שבעיר על ידי עולים חדשים

.

שהתגוררו במעברות באזור בתנאי מצוקה קשים לעומת זאת גורמי תכנון טענו שפתרון כזה יחזיר

.

את מצבה של עכו העתיקה לקדמותו ויעורר שוב את בעיות הצפיפות והסניטציה לכן יש לנצל את

הסיטואציה המיוחדת  ,לפתוח ' ראות אוורור ' לעיר וליצור בה קווי תשתית למודרניזציה .

תושבים חדשים
בענו העתיקה
נינער

) 1951

ועדת העירייה  ,שהוקמה לאחר ביטול הממשל הצבאי  ,שאפה לאחד את העיר העתיקה עם העיר
החדשה  ,לחדש את פעולת הנמל העתיק ולפתות לשם כך מספר צירים מרכזיים בתוך העיר העתיקה ,
וזאת על ידי הריסת מספר רצועות בנויות ( ראה מפה

מנהל מחלקת העתיקות  ,ייבין  ,סייר באוגוסט

1949

)6

.

בעכו העתיקה ועמד מיד על המגמות בקרב

.

פרנסי העיר ' לבנות בולברים ולהרוס את החומות ' הוא הרד מפני מודרניזציה של עכו העתיקה
מופיע גם

בפ " מ  , 1 / 180א  ,עמ '  . 7על תכנית ההעברה קיבלתי מידע בעל  -פה מפי ארנון גולן  ,וכן ראה י ' שמעונ

אל מ ' שרתוק ,
67

7

ביולי  , 1948אמ " י  ,חטיבה  , 130מיכל חצ  , 2565 /תיק

18

.
ראה למשל בדברי נציגי משר

רמזים לקיומה של מדיניות בעניין הריסת מקומות נטושים שונים בשנת 1949
הביטחון  ,משרד התחבורה ומשרד הדתות בישיבה השנייה של ועדת השימור העליונה ,

 , 1 / 180א  ,נספח ז ,

עמ '

. 47 - 46

15

במאי  , 1950פ

'

"1

שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

ה  : 6עכו העתיקה
(  . ) 1962למטה

מימין :

ושינוי צביונה  ,וביקש לנצל את המצב שנוצר בעיר על מנת להגשים את המטרות הכמוסות של דוח
וינטר  ,דהיינו להפוך את כל העיר העתיקה של עכו לעיר מוזאון ולהוציא בהדרגה את יתרת הערבים

מתוכה או לפחות למנוע כניסה וחזרה של תושבים נוספים .
גם מי ששאפו להפוך את עכו לעיר תיירות נחלקו בדעותיהם מהי הדרך היעילה לעשות זאת  :הקפאת

העיר  ,מודרניזציה שלה תוך השארת מספר מוזאונים או שילוב כלשהו של אפשרויות אלה .

68

בעקבות

ביקורו בעכו ולאחר שלמד על שאיפותיהם של גורמים שונים לגביה כתב ייבין תזכיר לשר החינוך

( עם העתק למזכיר הממשלה שרף ) ובו שיטח את דאגותיו לגורלה של עכו ועתיקותיה  ,הוא הציע

להקים ועדה בין  -משרדית שתדון בבעיה מכל היבטיה ותגבש מדיניות בשאלות הנוגעות לעתיד
העיר  :בשאלת פריצת דרכים בעיר העתיקה  ,בשאלת צפיפות האוכלוסייה ויישוב העולים  ,בשאלת

בית החולים לחולי נפש שהתנחל במצודה ללא תיאום ובשאלות נוספות .
68

הגישות השונות מוזכרות בתזכיר של ייבין ( לעיל  ,הערה
( להלן  ,הערות

69

. ) 71 - 70

מכתב ותזכיר של ייבין ( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ

' 8-6

.

) 66

69

ובפרוטוקולים של ועדת המשנה לעניין שימור עכו

עכי יסייבתה

יאיר

קתדרה 126

פז

כזכור באותם ימים הביא אגף התכנון לידיעתו של ייבין את התכנית להריסת יפו העתיקה וגם בעניין

.

זה הוא התריע בפני גורמי הממשלה הנוגעים בדבר בעקבות מכתבים ותזכירים אלה הבשילה ההכרה
כי יש להקים ועדה עליונה שתעסוק במכלול הבעיות הקשורות במציאת האיזון בין צורכי הפיתוח

.

לצורכי השימור במסגרת הוועדה העליונה שקמה בסופו של דבר לטיפול בסוגיה זו ( ראה להלן

)

פעלה ועדת משנה שעסקה באופן ספציפי בבעיית עכו העתיקה .
בוועדת המשנה לעניין עכו היו חברים נציג אגף התכנון ד " ר ל ' אדלר  ,יועץ ראש הממשלה לענייני

.

תיירות אלטמן  ,נציג משרד הדתות ד " ר ח " ז הירשברג ומנהל מחלקת העתיקות ייבין לוועדה צורף
כמומחה לענייני עכו האדריכל א ' רייפר שהשתתף בזמנו בחיבור הדות המנדטורי על שימורה של העיר
(

דוח וינטר  .בהמשך צורף רייפר לוועדה העליונה כחבר קבוע  ,בתור נציג משרד העבודה .
) 70

ב 4-

במאי

1950

קיימה הוועדה סיור בעכו העתיקה בהדרכת חברי הוועדה ומומחי חוץ ועמדה על

.

הבעיות בשטח בעת דיוני הוועדה התעורר ויכוה עקרוני  :בהנחה שיוסכם להפוך את עכו לעיר

תיירות נחלקו הברי הוועדה בשאלה מהי הדרך האופטימלית להגשמת מטרה זו  .ייבין טען שגישתו
( עיר מוזאון ) היא התנאי ליצור מוקד משיכה תיירותי  ,בהיות עכו העיר העתיקה היחידה המשלבת

.

מונומנטים היסטוריים וצביון של עיר עתיקה מן המאה השבע  -עשרה  -השמונה  -עשרה פרנסי העיר

דרשו מודרניזציה וטענו בפני הוועדה כי רק שילוב של פיתוח מודרני של נמל  ,טיילת ושרותי

.

מלונאות ותיירות יחד עם הדגשת אלמנטים מוזאוניים הוא שיהווה מוקד משיכה לתיירות אי -

.

אפשר להתעלם  ,אמרו  ,מצרכיה של עיר חיה הירשברג  ,שתמך בגישה זו  ,ביטא את הדילמה בצורה
חריפה :
אס נלד לפי הקו של שמירה על עכו העתיקה כמו שהיא  ,שאסור לנגוע בה  ,נעמוד על נקודת רושקפה

שהיתה פעם לאנגלים ביחס לירושלים  ,כי יש להזיזה עשרה ק " מ  ,להשאיר בה מצב של קפאון ,

.

של בית

.

נבאת אין עיר בארץ שאין בה עתיקות ועלינו יהיה להתיישב בים כל ההון שבידינו לא יספיק על עכו

.

.

ועל צפת היהודים יצאו את צפת זו לא דרך לפתח את הארץ  ,אין לנו כל כך הרבה

שטחים .

נציג אגף התכנון אדלר  ,ועמו רוב חברי הוועדה  ,נקטו דרך ביניים  ,וברוח זו גם נתקבלו החלטות

ועדת המשנה לשימורה של עכו .

71

עיקרי ההחלטות היו כדלהלן :
א  .הוועדה סבורה שאין טעם לשמר את עכו העתיקה כגוף מוזיאוני תנוט  ,ומאידך אין לקפח את

צביונה המיוחד  .יש לשמר את ' הקליפה החיצונית '  ,דהיינו חזיתות הבניינים  ,צביון השווקים
והרחובות בגרעין העתיק של העיר  ,יחד עם מתן אפשרות חידוש ופיתוח פנימיים והתאמה לצרכי

המגורים בתנאים חדישים וסניטריים הולמים .
ב  .אין טעם ואין אפשרות לשמר בניינים עזובים וריקים  .יש למלאם בתוכן חדש  -רצוי תרבותי -
כגון ספריה  ,מוזאון  ,בית  -עם  ,מרכז תרבות לנוער
70

פרוטוקול ( ' סכום וזכרון דברים ' ) ועדת המשנה לענייני עכו וצפת ,

וגם באמ " י  ,חטיבה  , 43מיכל ג  , 5548 /תיק
71

וכד ' .

3739

.

שם  ,וכן דיון מקדמי בנושא במליאת הוועדה העליונה

ב 15 -

9

ביוני , 1950

במאי , 1950

אמ " י  ,פ " מ  , 1 / 180א  ,עמ ' , 34

אמ " י  ,פ " מ

, 1 / 180

א,

עמ ' 46 - 45

.

 127ץתדרה

שימור המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

ג  .בניינים מיוחדים בעלי ערך היסטורי או ארכיטקטוני מיוהד במינו ישומרו בצורתם הנוכחית ללא
כל שינוי ( פרט לסידורי סניטציה ומערכות

אוורור .

בצורתם זו יותאמו לשימוש מוסדי הולם

)

( הכוונה לרשימת הבניינים שבנספח ה לדוח וינטר

וכן להומות ולביצורים של העיר .
)

הומלץ לפנות בהקדם את בית החולים מהמצודה ולהכשירה לשימוש מתאים

בין השאר

אחר ,

.

ד אגף התכנון יכין ויגיש לוועדת בניין ערים עכו תכנית כללית ( רעיונית ) לשימור ושיפור העיר
העתיקה  ,ובו הערכת קיבולת אוכלוסיה ,

בהתאם לאופיה המיועד של העיר .

72

בהחלטות הוועדה אין התייחסות למעמדו של רכוש פרטי שיימצא ראוי לשימור  ,אולם נאמר שכל

שדרתן
עכו ,צירים
לפרוץ
חומות
רצו

תכנית לשינוי בעיר העתיקה תובא לדיון מיוחד וספציפי בפני גורמי התכנון  ,שידונו בה לאור

לעש ה ת  ,קת

עקרונות התכנית  .יש לציין כי לאחר תהפוכות הבעלות שהתחוללו בעקבות מלחמת העצמאות

(

הוגדרו רכוש פרטי רק אחוזים ספורים משטח העיר העתיקה ( כ  4 -אחוזים
כבר בשנת

1951

להערכתי ) ' .

7

התעורר ויכוח על דרכי היישום של המלצות הוועדה  :ראש עיריית עכו רצה להשכיר

את בניין תאן העמודים ( חאן אלעמדן ) לשימוש מסחרי ובכך להגדיל את הכנסות העירייה  ,ואילו

הוועדה התנגדה לכך מחשש לפגיעה בצביונו של ההאן ' .
72

73

עיקרי המלצות של ועדת המשנה לעניין עכו ( לעיל  ,הערה
ראה  :א ' קמטן  ,עכו  :העיר

העתיקה ,

. ) 70

סקר ותכנון  ,משרד ראש הממשלה  ,המחלקה לשיפור נוף הארץ ופיתוח

אתרים היסטוריים  ,אוקטובר  , 1962מפת
74

7

סקר בעלויות בעיר העתיקה .

ראש עיריית עכו אל הוועדה ( בתגובה על הסירוב ) ,

22

באפריל  , 1951אמ " י  ,חטיבה  , 45מיכל ג  , 5548 /תיק

3736

.
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פז

בתחילת שנת

1951

סיימה למעשה הוועדה את טיפולה בשימור עכו והאתריות להמשך התהליך

.

הועברה למשרד ראש הממשלה לסיכום ניתן לומר כי בעיית עתידה של עכו זכתה לדיון מסודר

ומקצועי ,

שהתנהל מבלי שהעיבה עליו אימת ההריסה וללא לחצים מצד גורמים ממשיים ובעלי

.

השפעה הדבר סייע לגיבוש תכנית רציונלית לטיפוח העיר ושימור צביונה  ,תכנית שגם אם ביצועה
התמשך שנים ארוכות  ,וטרם הושלם אף כיום  ,אין ספק שיסודותיה הונחו באותו שלב ובעקבות אותה
תשומת לב שניתנה לעיר על ידי הגורמים שהוזכרו ,

75

במיוחד ראוי לציין את פעילותו הנמרצת של

ייבין  ,שעורר את הנושא במספר רבדים ומוקדים  ,וגם אם ראשית דאגתו הייתה שימור העתיקות ,

הרי פעולותיו בהחלט תרמו להתייחסות לכלל המרכיבים הערכיים של השימור .
הקמת הוועדה הבין  -משרדית העליונה לשימור
על רקע האירועים בשלוש הערים שתוארו ובמקומות נוספים ( לוד  ,רמלה  ,מג 'דל [ אשקלון ]  ,צפת ,
איקרית ועוד ) נפגש מנהל מחלקת העתיקות ייבין בהמלצת שר החינוך והתרבות עם מזכיר הממשלה

שרף ותיאר בפניו את עיקרי הבעיות הקשורות בשמירת עתיקות במדינה החדשה  .ייבין הציע להקים
תחילה ועדה מקצועית שתקבע את המסגרות החוקיות לשם הגנה על עתיקות  ,את שיטות השימור

ואת דרכי המימון של הפעולות .
ראש הממשלה לתיירות אלטמן .

76

לפי בקשת שרף הכין ייבין הצעה מפורטת והעביר אותה ליועץ

77

בעקבות זאת מינה משרד ראש הממשלה

ב 23 -

בפברואר

1950

' ועדה עליונה למקומות קדושים

והיסטוריים ומונומנטים בישראל '  .נאמר כי מטרת הוועדה לקבוע את קווי הפעולה בנושאים שצוינו ,

.

וסמכויות הביצוע הושארו בידי הגופים השונים שטיפלו בכך עד אותה עת על הוועדה הוטל להתוות
תכניות לפיתוח ושימור של האובייקטים הנדונים  ,להוות מוקד לתיאום וריכוז עול הפעולות  ,לגיבוש
מסגרות תקציביות ולהטלת הביצוע על הגורמים השונים וכן לפקח על אופן קיום המלצותיה
והוראותיה
75

78 ,

אחת התוצאות של פעולות הוועדה הייתה הקמת המשרד לתכנון העיר העתיקה בעכו במסגרת המחלקה לשיפור
נוף הארץ ופיתוח אתרים היסטוריים שעל יד משרד ראש הממשלה ועריכת סקר מקיף ויסודי

.

של עכו העתיקה .

ראה  :קמטן ( לעיל  ,הערה  , ) 73ובמיוחד הפרק ' העיר כמונומנט היסטורי ' ראוי לציין כי ההמלצה הראשונה של
הסקר קובעת כי ' העיר העתיקה תחשב כ " עיר מוזיאונית " וכ " מונומנט היסטורי " ותחזור להיות כבעבר חטיבה

שלמה על חומותיה  ,פרטי בינויה . . .

אין להוסיף בניין אלא כדי להשלים קו בנייה פגום ' ( שם  ,עמ '

זו חזרה לגישה הקיצונית של שימור כפי שיוצגה על ידי ייבין  ,והיא

) 44

.

יש בהמלצה

עומדת בניגוד למסקנות ועדת המשנה לעניין

עכו  .ייתכן שהרקע לשינוי קשור לפיתוח המהיר של עכו הבדשה  ,וכן להרכב ההד  -צדדי של מחברי סקר זה  ,שלא
נמנו עמם למשל מתכננים עירוניים בעלי הכשרה
76

77

78

כלכלית .

.

תמצית הפגישה ( בכתב  -יד ) מ  1 -בדצמבר  , 1949אמ " י  ,חטיבה  , 43מיכל ג  , 5548 /תיק  3736ייבין ציין שם
שהצעת חוק עתיקות בנוסה חדש ' נתקעה ' על שולחנו של היועץ המשפטי של משרד החינוך בגלל סתירות נוסח
עם חוקים אחרים וכוונה
 19בדצמבר  , 1949אמ " י ,

ליצור ' קודקס חדש למדינה ' .
פ " מ  , 1 / 180א  ,עמ '

, 12 - 10

ושם מפורטים הרקע לבעיה הכללית וקווי יסוד למטרות

הוועדה והרכבה  .הוועדה מופיעה בשמות שונים ( לשימור  ,לשיפור  ,לטיפוח )  ,וגם האובייקטים שבהם עליה לטפל
מצוינים בכינויים שונים  .הוסר האחידות במינוח משקף את שלב ההתהוות של פעילות השימור .
מזכיר הממשלה אל אלטמן בבקשה שיקים את הוועדה  23 ,בפברואר  , 1950אמ " י  ,חטיבה  , 43מיכל ג  , 5548 /תיק
 ; 5736ראשי פרקים לדיון ראשוני וסמכויות הוועדה  19 ,באפריל  , 1950שם .

המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

בוועדה רבת  -משתתפים זו היו חברים נציגים של מרבית זרועות הממשלה ויושב ראש הוועדה נאלץ לדהות
בקשות להצטרף אליה מצד גורמים נוספים  ,שלא הוזמנו להשתתף בוועדה  ,שנראתה צופנת בחובה כוח

השפעה רב.
 .יושב ראש הוועדה  ,נציג משרד ראש הממשלה
א ' אלטמן .

במתכונתו הסופית היה הרכב הוועדה  ,שהתרחב לכדי שלושה  -עשר נציגים  ,כדלהלן :

79

1

2
3

 .נציג משרד האוצר  ,י ' בעהם  ,ואחר כך החליפו א ' פרלמן .
 .נציג שר הביטחון לענייני תיילים נכים  ,מ ' שילו .

6

המחלקה לענייני הדת במדינה  ,ד " ר ש " ז כהנא .

נציג משרד הדתות ,

,4
5

 -היועץ לענייני תיירות לראש הממשלה ד " ר

 .נציג משרד הדתות  ,המחלקה המוסלמית והדרוזית  ,ד " ר ח"ז הירשברג.
 .נציג משרד החוץ  ,מ ' גזית.

.7

נציג משרד החינוך והתרבות  ,לשכת השר ,

ד " ר נ ' נרדי .

8

 .נציג משרד החינוך והתרבות  ,מחלקת העתיקות  ,ד " ר ש ' ייבין .

9

 .נציג משרד העבודה והביטוח העממי  ,האדריכל ג ' אשר  ,ואחר כך האדריכל א ' רייפר .

, 10
11
12
13

.
.

נציג משרד העלייה  ,מחלקת התיירות  ,ד " ר א " צ
נציג משרד הפנים  ,לחלופין

י'

פרופס .

קיסילוב  ,וש ב ישעיה.
"

נציג משרד ראש הממשלה  ,אגף התכנון  ,ד " ר ל ' אדלר .
 .נציג משרד התחבורה  ,גב ' נ ' צוקרמן ואחר כך מ ' נבו .

80

מבדיקת הרכב הרשימה מתברר שמספר משרדים זכו לשני נציגים וכן שותפו משרדים שהקשר שלהם

.

לעניין הנדון מעורפל כך למשל שותף נציג משרד התחבורה ' כדואג ליצירת דרכי קישור לאתרים ' ,

נראה שבראשית שנות המדינה  ,בתהליך קביעת ההזקות  ,התאמץ כל גורם שלא לשמוט כל נקודת
השפעה

אפשרית .

המשתתפים

(

לעומת זאת מרשימת הנציגים ותואריהם ניכרת רמת השכלתם הגבוהה של

שבעה מתוך השלושה  -עשר בעלי תואר דוקטור .
)

ואכן מקריאת הדוחות  ,הפרוטוקולים ,

הסיכומים וההמלצות שנותרו מדיוני הוועדה עולה גישה יסודית ומעמיקה לבעיות שטופלו תוך

שימוש בחומר מדעי עדכני  ,והטיעונים הם ברמה גבוהה .

81

בהמשך תולקה מליאת הוועדה לשלוש ועדות משנה שעסקו באופן פרטני בנושאים הבאים  ( :א ) ועדת

משנה לעניין גיבוש עקרונות הפעולה ; ( ב ) ועדת משנה לקביעת סיווג האתרים ( קדימויות ) ויחסי

.

שימור  -פיתוח ; ( ג ) ועדה לעניין סקרים ארכאולוגיים  ,פרסום האתרים והסברה כמו כן פעלה ועדת

וצפת .

משנה לעניין עכו

82

המליאה דנה בעיקר בשאלות העקרוניות ובמסקנות שהובאו לפניה על

ידי

ועדות המשנה .

79

על ה ' ביקוש ' לוועדה זו ראה מכתבים שונים ,

שם .

ב 22 -

במרס

1950

התקבל מכתב ממשרד הביטחון שהוא מקים

' ועדה לשמירת מקומות קדושים והיסטוריים ' כדי לספק תעסוקה לטיילים נכים ; ועדה זו אוהדה אחר כך עם
הוועדה העליונה ראה  :שם .

.

80

אמ " י  ,ס " מ  , 1 / 180א ,

81

חלק מהחומר רוכז על ידי ייבין והוצא כפרסום ממשלתי  ,ראה לעיל ,

82

עמ '

.

שם  ,פרוטוקול ישיבה ה ,

12

1

ביולי  , 1950אמ " י ,

פ "מ

הערה

.1

 , 1 / 180א  ,עמ '  , 55 - 53וכן נספח ו  ,שם ,

עמ '

36 - 31

.
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פז

דיוני הוועדות עסקו בהיבטים השונים של נושא השימור  :הן במישור העקרוני ( תחומי השימור ,

83

התאמת שיטת השימור לאובייקט המשומר  ,היחם לשרידים נכריים  ,למקומות אגדה וכדומה  ,חשיפת

אתרים ארכאולוגיים ועוד )  ,הן בשאלות של טיפול מעשי בבעיות שימור ( אדמיניסטרציה  ,תיאום ,
מימון שוטף וחד  -פעמי  ,הסברה  ,התאמת השימוש באתר  ,יצירת גנים לאומיים וכיוצא באלה ) והן

בשאלות של הקונפליקט בין שימור ובין פיתוח .
במסגרת זו לא נעסוק בדיוני הוועדות בשני ההיבטים הראשונים  ,שעליהם נכתב כבר במקומות

אחרים  -גם בהקשר הספציפי של מדינת ישראל - 84אלא נתמקד בהתמודדות הוועדה עם הנושא
המרכזי שלשמו היא בעצם התכנסה  ,המתה והתחרות שבין בולמוס הפיתוח של ראשית שנות המדינה

לבין העניין הערכי של שימור  ,והקשרו של נושא זה לגורמים שחידדו את הקונפליקט  -הערים

הנטושות  ,העלייה הגדולה והיחס לשרידים נכריים ( בעיקר מוסלמיים

)

ולמורשת זרה .

על בעיית בולמוס הפיתוח שהשתרש בעשייה הציונית כתבה הוועדה באחד מפרקי הסיכום של דיוניה :

.

מצבנו כאן הוא אחר לחלוטין מזה של אנגליה בתנאי דינמיות יוצאת מגדר הרגיל של הפיתוח שלנו  ,אין
כל אפשרות של שמירה יעילה על ערכי נוף וטבע  ,אלא אם שמירה זו תהיה מלאה וביד

חזקה . . .

ובפרט

שהציבור שלנו שהתחנך על ערכי חלוציות ו ' כיבוש השממות ' טרם הספיק לסגל לעצמו הבנה מספקת
לצורך ההגנה על נכסי טבע ונוף מקורי או

מסורתי " .

גישה זו באה לביטוי גם בשורות אחדות מתוך שירו המפורסם של נתן אלתרמן ' שיר בוקר ' :
בהרים כבר השמש מלהטת
ובעמק עוד נוצץ הטל
אנו אוהבים אותך מולדת
בשמחה בשיר ובעמל

ממורדות הלבנון עד ים  -המלח
נעבור אותך במחרשות
אנו עוד ניטע לך ונבנה לך
אנו נייפה אותך מאוד
נלבישך שלמת בטון ומלט

ונפרוש לך מרבדי  -גנים . . .
האתמול נשאר מאחורינו

אך רבה הדרך למחר .
83

86

בוועדות עסקו במגוון תחומי שימור  :אתרים או מבנים ארכאולוגיים ; מונומנטים ; מבנים קדושים  ,מקודשים ,
מבני דתות ; מבנים

' היסטוריים ' ;

אתרי אגדה ; אתרים לאומיים ; שימור ארכיטקטורה ומבננים שלמים ; ' שימור

ופארקים .

84

טבעי '  :חי  ,צומח  ,גאולוגיה  ,גאומורפולוגיה ; יערות
ראה ציונים ביבליוגרפיים לעיל  ,הערות  2ו  , 3 -ובהם הפניות

85

אגף התכנון  ,מחלקת מחקר וסקר  ,הצעה לפארקים לאומיים [ ללא תאריך ]  ,אמ " י  ,פ " מ , 1 / 180

86

נ ' אלתרמן  ,פזמונים ושירי  -זמר  ,כרך שני  ,תל  -אביב תשל " ט  ,עמ '

לביבליוגרפיה נוספת .
303 - 302

.

ב.
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המורשת האדריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלרמת העצמאות

.

והייתה זו בוודאי הגישה השלטת בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל ' כיבוש השממה ' העירונית
התמצה בהקשר זה ביחס הבלתי אוהד לשרידי השכונות המסורתיות שניטשו וברצון להמירם ב ' שלמת

בטון ' .
כפי שכבר ציינו  ,חלק מהדיון העקרוני בשאלות אלה נערך על רקע ההתרחשויות בעכו

העתיקה .

יזם את הדיון מנהל מחלקת העתיקות  ,ומטבע תפקידו העניין המרכזי שהדאיג אותו היה הפגיעה

.

בעתיקות כהגדרתן בחוק לפיכך ביקש ' להקפיא ' את העיר  -ומדובר היה באופן ספציפי בעכו -
בנקודת זמן היסטורית מסוימת המשתקפת באופן מודגש בצביונה  ,גם אם הדבר יפגע בפיתוח העיר
ובכלל זה בפיתוח התיירות העממית :
האם ישנה אפשרות לשמור על צביונה של העיר כפי שהיא היום

שכן . . .

ואני סבור

?

אין להתיר את מה

.

שעכו רוצה לעשות  -לבנות בולברים ולהרוס את החומות נאמנם ] יישוב צריך להיות חי ולא מת [ אבל ]
תפקיד הוועדה לא להפוך את עכו לשוק מודרני  ,שולי היא 1עכו ] זקוקה לכך  ,אבל אנו איננו יכולים
להתיר

זאת . . .

אפשר להתיר תכניות פיתוח במידה שהצביון של המאה

ה 18 - 17 -

ישמר .

%1

סביר שייבין לא שאף לחניטה מוזאונית מוחלטת  ,כפי שטענו מתנגדיו  ,אולם הוא ראה את העיקר
בשמירת עתיקות העבר  ,והיה מוכן להכנסת מידה מסוימת של חיים לעיר רק אם הדבר ישתלב

.

בשמירת העתיקות באשר לעכו גישתו הייתה קיצונית יותר והדבר קשור כנראה ליחסו האישי

לעתיקותיה .
את העמדה הקוטבית ייצג בוועדה הירשברג  ,שראה בפיתוח הארץ ובחיזוק יישובה את העיקר  ,ואת
שמירת הצביון המזרחי של הערים המסורתיות כפרפראות שיש לחתור למימושן רק אם התנאים

.

הכלכליים  -החברתיים יאפשרו זאת אין להסיק מכך שהירשברג היה נגד ' שימור ' בכלל או נגד שימור

שרידי החברה הערבית שהיה כאן בפרט  .אדרבה  ,לדבריו כבר באוגוסט  , 1948בעוד המלתמה
בעיצומה  ,החלו משרד הדתות והמחלקה לענייני הדת המוסלמית שבראשותו בגיבוש ובביצוע של

.

תכניות לשיקום ולשימור של מבנים הקשורים בדת המוסלמית בדוה של משרד הדתות הוא הציע

.

בזמנו  ' :שמירה מיוחדת על בניינים ומקומות דתיים בעלי ערך היסטורי ואמנותי במידת האפשר
נשתמש בשעת הכושר של תיקונים הכרחיים הנעשים מדי פעם בפעם כדי להחזיר לבניינים את
צורתם המקורית ולהסיר את כל התוספות המאוחרות שגרמו לכיעורם ולטשטוש סגנונם וצורתם

הראשונה ' .
87

88

אולם יחד עם זאת הוא הדגיש כי ' מדינתנו שקבלה על עצמה עול כבד של סיפוק צרכים

ייבין בישיבה השנייה של הוועדה העליונה  ,אמ " י  ,פ " מ  , 1 / 180א ,
הממשלה לענייני תיירות ( לעיל  ,הערה

. ) 23

עמ '

מפני שביפו לא שרדו מעל פני השטח ' עתיקות '  ,אדרבה  ,רק הריסת
הארכאולוגיות
88

. 46

והשווה עם מכתבו אל יועץ ראש

ביפו לעומת זאת לא התנגד ייבין להריסה מבוקרת  ,וזאת כנראה
' השטח הגדול ' אפשרה את ההפירות

שם .

ראה  :ח " ז הירשברג  ' ,מבוא '  ,ל " א מאיר  ,בניינים דתיים של המוסלמים במדינת ישראל  ,ירושלים תש " י ,

עמ '

סו .

על תרומתו הישירה והעקיפה של משרד הדתות לרעיון השימור אפשר ללמוד גם מדבריו של שר הדתות י " ל הכהן
מיימון  ' :מצווה להתייחס בכבוד ובאהבה
(

במדבר ט ' י " ר . . .

שלם ' ( שם ,

ומשניתנה בידינו האפשרות לקיים במדינתנו מצוה זו מתוך חרות  ,חובה היא לנו לקיימה בלב

)

עמ '

לגר  ,לנהוג לגביו לפי הצו

" חוקה אחת

יהיה לכם ולגר ולאזרח

הארץ "

ג.
)
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ט

דחופים שיש בהם פיקוח נפש לא תוכל לעמוד בהתחייבות שימור בניינים היסטוריים ודתיים ,
תיקונים וכו ' וכו '  ,אם לא תמצא שיטה של שימוש מעשי בחלק בניינים אלה בהתאם לאופיים ותוך
שמירה על

צורתם ' .

הירשברג  ,בגישתו הפרגמטית והראליסטית  ,הציע לצמצם את מספר

89

האובייקטים לשימור בהתאם ליכולת המציאותית של המדינה ולא להגיע למצב .של תפסת מרובה -

לא תפסת .
בהקשר זה עלתה כמובן שאלת סדרי העדיפויות  ,וגם לשאלה זו היה היבט לאומי  :אם להעדיף שימור

' יהודי ' על פני ' מוסלמי ' ( צפת מול עכו ) ; אם לשמר כל מסגד או רק את אלו שקרובים לעין ( הסמוכים
לצירי תעבורה

וכדומה .
)

נציג משרד הביטחון מ ' שילו אמר מפורשות ' :אסור לנו לסלף עובדות ,

אולם מאידך שומה עלינו לעשות את הכל למען חזק את בעלותנו התרבותית והלאומית על ארצנו .
פירוש הדבר כי אין לגשת לגילוי מקומות היסטוריים וקדושים וטיפוחם מבחינה מדעית גרידא ' ; וכן :
' האידיאל שלי למשל להמעיט עד כמה שאפשר את כל אשר מזכיר לנו את דבר היות הערבים

בארץ ' .

90

על דעתו תלקה נציגת משרד התחבורה נעמי צוקרמן  ,שטענה ' אם המקום נמצא על אם

המקרים . . .

הדרך או רחוק ממנה גישתנו לבעיה המיוחדת שהוא מהווה צריכה להיות שווה בכל

פעולתנו בכל הנוגע לבעיה זאת

מוצאת הד חזק בעולם הרחב ' .

91

נציג לשכת שר החינוך ד " ר נח

נרדי סבר כי יש לגבש מדיניות ברורה בשאלה אם להדגיש או לטשטש מקומות הקדושים למוסלמים
או לנוצרים בארץ  ,וגם בנוגע לחוק העתיקות ' יהא צורך לנסחו מחדש

ולהתאימו לרוח הזמן ' .

92

בחוות דעת שהעביר לוועדה העליונה מנכ " ל משרד החוץ ולסר איתן הוא ערך הבהנה ברורה בין
מונומנטים ומקומות המקודשים לנצרות ובין אלו המקודשים לאסלאם  ' :ברצוננו להצביע כאן כי

משרד החוץ רגיש במידה פחותה למקומות קדושים מוסלמיי ם ' .

93

מקבץ דעות זה  ,הגם שלא הובעו

על ידי פוליטיקאים מן השורה הראשונה  ,ואולי דווקא בשל כך  ,משקף את הלך הרוחות המורכב

ישראל .

שרווח בציבור ה ' ישראלים החדשים ' ביחם למכלול השרידים ה ' ערביים ' שנשארו במדינת

גישה יוצאת דופן מבחינה זו ננקטה באגף התכנון ( מחלקת תכנון וסקר
שכונות ורבעים בעלי צביון ' מזרחי ' [ כל ההדגשות שלי ,

) -

שם ראו בחיוב רב השארת

י " פ] .

בסופו של דבר קיבלה גם מליאת הוועדה את דרך הביניים  ,שהוצגה בתמציתיות בתזכיר של אדלר

.

מאגף התכנון במילים  ' :תכנון ארצי מקנה ראות היסטורי וארכיאולוגי ' ושם כתב בין השאר :

.

לא קל למצוא פשרה בין הדרישות הכלכליות של היום ובין הרצון לשמור על עתיקות העבר הדרך של

.

הנחות הדדיות היא הכרחית המצב דומה גם בתיקון ערים עתיקות כגון צפת  ,יפו וכד '  -במקום שכל

.

גרעין העיר מהווה גורם ארכיאולוגי היסטורי  ,מחוץ למבנים בודדים בעלי ערך אמנותי או מקודש בכל

69
90

ראה דבריו בוועדה העליונה  ,פרוטוקול הישיבה הראשונה  21 ,באפריל  , 1950אמ " י  ,פ " מ  , 1 / 180א ,
ראה דבריו  ,שם  ,עמ '  , 39 - 38ובישיבה השנייה  15 ,במאי  , 1950שם  ,עמ ' . 47

.

91

פרוטוקול הישיבה הראשונה  ,שם  ,עמ '

92

פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לעניין עקרונות הפעולה ,

93

שם  ,ב  ,עמ '

19

.

40

24

ביולי  , 1950שם ,

עמ ' - 60

61

עמ ' . 37

.

יש לציין שלאחר פרסום דוח הוועדה ונספחיו דרש מ ' גזית מיושב ראש הוועדה לגנוז את החוברת

.

של ייבין או לתת לה חיסיון כיוון ששובץ בה המכתב הנזכר  ,שעלולים לעשות ממנו ' מטעמים ' כלשונו גזית אל
אלטמן ,

17

בנובמבר  , 1950אמ " י  ,חטיבה  , 43מיכל ג  , 5548 /תיק

. 3736

ריכלית בשכונות הנטושות לאחר מלחמת העצמאות

המקרים האלה מוכרח תכנון ערים לשמור על הקיים עד כמה

כלומר לסניטציה  ,לבריאות

ולתעבורה .

שאפשר  ,בלי להזיק לאינטרסים של
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ההווה ,

94

דומה שדברים אלה משמשים אותנו כקריטריון ביצועי לשימור עד היום .
במישור המעשי הציע מנהל מחלקת סקר ומהקר של אגף התכנון ברוצקוס  ,בעקבות פניית יושב

ראש

הוועדה אלטמן ולאור ההצעה להזמין מומחה איטלקי לשימור אורבני  -ארכיטקטוני  ,כי פעולתו של
 עמר ,מומתה כזה תתמקד בייעוץ לרשויות המקומיות הנוגעות בדבר ( ' עכו  ,צפת  ,נצרת  ,יפו  ,שפר

תרשיהא  ,עין כרם  ,ומספר יישובים נטושים בעלי ערך מיוחד מבחינת צורתם ' ) ; על המומחה יהיה
לסייע בעריכת תכניות בניין עיר כלליות לחלקי העיר העתיקים ' מתוך מגמה להתאים אותם לצרכי

דיור קבע . . .

ומתוך שמירה על אנסמבל ארכיטקטוני

והערכים של נוף והיסטוריה ' .

95

ברות זו נכתבו ההמלצות הסופיות של הוועדה בעניין היחס בין שימור לפיתוח  ,והאזורים לשימור
זכו למינוח המקצועי

יחידות קיבוציות .

96

סיכום
הניסיון לקבוע מדיניות ממשלתית מוסמכת ומוסכמת בעניין גורלן של השכונות הערביות שניטשו
על ידי תושביהן בעקבות מלחמת העצמאות היה תוצאה של פעולתם של גורמים שונים במקביל :

א  .גורמים שעודדו הרס בלתי מבוקר  ,בהם גורמים ביטחוניים ( המלחמה עצמה  ,פריצת

דרכים ; הרצון

לייצב ולקבע בדיעבד את הנטישה ) וגורמים תבנוניים  -כלכליים ( הרצון לבער משכנות עוני ;
הרצון להשביח את מרכזי הערים ההיסטוריות ; אווירת ההתחדשות

הגורמים מעודדי ההרס באו מהרמה המקומית ולא היו פרי

הציונית .
)

נראה שמרבית

מדיניות השלטון המרכזי .

.

ב גורמים שעודדו שימור ופיתות מבוקר  ,בהם גופים משכנים  ,שרצו לשכן עולים בבתים אלה ;
מתכננים עירוניים  ,שחששו מעיי הריסות שלא ניתן יהיה לשקמם ; גורמי תיירות  ,שרצו בשימור

אוריינטלי  ,ודתיים  ,שחתרו לשימור מסורות  .בקוטב הקיצוני של קבוצה זו ניתן לזהות גם גופים

ששאפו להקפאה מוחלטת של השכונות העתיקות הנטושות  ,בעיקר מחלקת העתיקות ( שרצתה

ליצור ערי מוזאון )  ,אולם השפעתם העיקרית של גופים אלה הייתה בבלימת מגמת ההרס

הגורף .

הרושם המתקבל מעיון בחומר הארכיוני הקשור לפרשיות שהועלו הוא כי דווקא בשנים הראשונות
לאחר הקמת המדינה  ,בתקופה שבה הייתה מדינת ישראל הצעירה עסוקה בבעיות הקשות של קליטת
העלייה ההמונית ובאלתור פתרונות בתחומי הדיור  ,המזון  ,הבריאות והתעסוקה  ,וכמובן גם בבעיות
ביטחון שוטף  ,דווקא אז הוקדשו מאמצים משמעותיים והושקעה תשומת לב מקצועית ורגישה

בשימור האדריכלי של מתחמים היסטוריים  ,נושא שלכאורה לא נכלל אז ברשימת הנושאים הבוערים

ואולי אף עמד כנגדם .
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אמ " י  ,פ " מ  , 1 / 180א  ,עמ ' . 22
ברוצקום אל אלטמן  18 ,ביוני  , 1950שם  ,ב ,
ראה המלצות הוועדה  ,שם  ,עמ '  , 5 - 1ובמיוחד סעיפים
עמ ' 13

14 -

.

ב; 4 - 2

גג .

יאיר פז

מה גרם למודעות ולרגישות גבוהה זו דווקא בתקופה שלא הייתה נוהה להעלאת הנושא ? נראה ששני

גורמים חברו לכך  :האחד  -קבוצה ייחודית של אנשי מקצוע בעלי שיעור קומה  ,שחלקם הביאו את

השכלתם מאירופה ואחדים מהם צמחו בארץ  ,ושהיו אחראים לתחומים חשובים באגף התכנון ,

.

במחלקת העתיקות וביחידות ייעודיות במשרדי הדתות והתיירות נראה שאנשים אלה הביאו אתם
לתפקיד תרבות במובן העמוק והחיובי של המושג ,

דבר שעמד במבהן דווקא בתקופה הקשה ההיא .

הגורם האחר  ,שתמך באותם אנשי מקצוע  ,היה המורשת החוקית

( והחינוכית ? )

שהנחילו הבריטים

לארץ  -ישראל בשנות שלטונם המנדטורי  .מורשת זו והמסגרות החוקיות שנלוו אליה היו כלי הכרחי

כדי להפוך תרבות להנחיות אדמניסטרטיוויות וסטטוטוריות מחייבות .
הביטוי המעשי להצלחתה של גישה זו היה בבלימת ההרס של הרבעים העתיקים ביפו ובעכו ( ואולי

גם במקומות נוספים ) ; בהקמת ועדה ממשלתית בכירה ובגיבוש מדיניות ארצית אחידה

ומוסכמת ;

בעריכה ופרסום של סדרת סקרים  ,מחקרים ופרסומים בנושאים אלה ובראשית ההטמעה של רעיון
השימור בהברה

הישראלית .

אם מתבוננים במגוון נושאי השימור שבהם עסקה הוועדה העליונה לשימור  ,ובמיוחד בגישה
שהתקבלה באשר לשימור צביון של שכונות עתיקות ומתחמים שלמים  ,ניתן בהחלט לומר שמרבית

הניצנים של התנועה העכשווית  ,הפועלת במסגרת הרחבה של שימור אנושי ואדריכלי  ,הנצו כבר

בשנותיה הראשונות של המדינה .
ניסינו להראות את יסודות הקונפליקט ( הבלתי נמנע ) שבין שימור לפיתוח כפי שבאו לידי ביטוי
בשנים הסוערות שלאחר קום מדינת ישראל  ,בתנאים המיוחדים של אותן שנים  ,תוך כדי הנחת
היסודות המשרתים עד היום את התנועה לשימור מבנים ואתרים

בישראל .

המסקנה האחרונה המתבקשת היא כי בתנאים רגילים ובמיוחד בתקופות לחץ ( עלייה גדולה  ,מלחמה
שני תנאים הם הכרחיים כדי לקיים שימור  -בסיס משפטי  -חוקי ומודעות

)

ציבורית ; קיומו של אחד

מהשניים בלבד לא יעמוד כנגד אילוצים ולחצים נגדיים ורק שילוב שלהם יכול להניב

שימור .

